


จัดพิมพ์โดย
คณะศิษยานุศิษย์

จำานวนพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : สิงหาคม ๒๕๕๗

ออกแบบและเอื้อเฟื้อการเผยแพร่ธรรมโดย
สำานักพิมพ์ธรรมดา
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖-๗, ๐๘-๐๕๗๘-๓๑๖๓
โทรสาร ๐-๒๘๘๘-๘๓๕๖

พิมพ์ที่โรงพิมพ์เม็ดทราย
๑๘/๙-๑๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

คำ�นำ�

เมื่อหลวงพ่อคำาเขียน สุวัณโณ ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้อุทิศตน

เพื่อพระธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า ๔๕ ปี ท่านรับนิมนต์

ไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้ในระหว่าง

อาพาธครั้งสุดท้ายซึ่งทำาให้ท่านพูดไม่ได้ ท่านก็ยังแสดงธรรมด้วย 

การทำาให้ดูอยู่ให้เห็น และด้วยการเขียนบันทึกเท่าที่สังขารจะอำานวย

บัดนี้หลวงพ่อได้ละสังขารแล้ว เหลือไว้แต่คำาสอนที่ปรากฏ 

ในรปูของหนงัสอืและเสยีงบรรยายเปน็จำานวนมาก อนัเปน็ประโยชน์

อย่างยิ่งต่อศิษยานุศิษย์และสาธุชนรุ่นหลัง ดังนั้นในโอกาสปลงสรีระ

หลวงพ่อ วัดป่าสุคะโตจึงได้คัดเลือกคำาบรรยายส่วนหนึ่งของท่าน

มาพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน โดยมีข้อเขียนบางชิ้น 

ของท่านตลอดจนบทสัมภาษณ์และบันทึกในยามป่วย มารวมพิมพ์

ไว้ในที่เดียวกัน



หนงัสือทีพ่มิพใ์นโอกาสนีแ้บง่เปน็สองเลม่ เลม่แรก เคยตพีมิพ์

มาก่อนแล้วในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๖ รอบนักษัตรเม่ือวันที่ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยเลือกจำาเพาะคำาบรรยายที่เคยพิมพ์อยู่ 

ในเลม่เดยีวกบัคำาบรรยายหรือข้อเขียนของครูบาอาจารยท์า่นอ่ืนๆ ซึง่

ปัจจุบันเป็นหนังสือหายากเนื่องจากพิมพ์ไว้นานแล้วและไม่ได้มีการ

พิมพ์ซ้ำาอีก แต่เพื่อไม่ให้หนังสือหนาเกินไป จึงนำาเนื้อหาบางส่วนไป

พิมพ์ในเล่มที่สอง

เล่มที่สองนั้น นอกจากมีคำาบรรยายของหลวงพ่อระหว่างปี 

๒๕๓๗ จนถึงปี ๒๕๕๐ แล้ว ยังรวมคำาสัมภาษณ์ของหลวงพ่อและ

ขอ้เขยีนเกีย่วกับชวีประวตัขิองทา่น อีกทัง้ยงัมบีนัทกึบางสว่นของทา่น

ระหว่างที่อาพาธด้วย

สามเดือนก่อนละสังขาร หลวงพ่อตระหนักดีว่าการอาพาธ 

คร้ังนี้เป็นอาพาธครั้งสุดท้าย ท่านจึงเขียนถึงศิษยานุศิษย์ว่า 

“สั่งลามิตรสหายทุกท่าน ธาตุขันธ์ไม่มีวันที่จะอยู่ได้นาน  

ขอให้เป็นสติปัญญาแทน เป็นปากเป็นเสียงธรรม ตามที่หลวงพ่อ 

เทียนสอน พวกเราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริง” 

น้ีเปน็เสมอืนคำาอำาลาและคำาสัง่เสยีของหลวงพอ่ทีม่อบใหแ้กเ่รา

ทุกคน 

ดังนัน้จงึไมม่กีารตอบแทนคณุของหลวงพอ่ทีด่ไีปวา่การฝกึฝน

ตนให้เกิดสติปัญญา โดยอาศัยการรู้ซื่อๆ คือรู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจ

คดินกึ ดว้ยจติท่ีเป็นกลาง ไมตั่ดสนิ ไมผ่ลกัไสไมค่ลอเคลยี อันเป็น

หัวใจแห่งการปฏิบัติท่ีจะนำาไปสู่การเข้าใจสัจธรรม เม่ือถึงตอนน้ัน 

ก็จะประจักษ์ชัดว่า ความตายนั้นเป็น “ตถตา” คือเป็นเช่นนั้นเอง  

จึงไม่สามารถบีบค้ันใจให้เป็นทุกข์ได้อีก หากเราทำาได้เช่นน้ัน ก็ 

เท่ากับว่าการอุทิศตนเพื่อธรรมของหลวงพ่อไม่เป็นความสูญเปล่า

               พระไพศาล วิสาโล

             บรรณาธิการ



ส�รบัญ

คำานำา ๓
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 ผู้ดู ผู้เป็น ๗๕

 ชีวิตต้องบรรลุธรรม ๙๙

 สนุกป่วย ๑๑๕

ภาคสอง : สนทนาธรรม ๑๒๕

 บทสัมภาษณ์ ๑๒๗

 ตอบข้อสงสัย ๑๕๕

 หลวงพ่อเป็นเพื่อนคนทุกข์ ๑๘๓

ภาคสาม : บันทึกยามอาพาธ ๑๘๙

ภาคสี่ : อัตชีวประวัติ ๒๑๓

 สุวณฺโณ อัตตโนประวัติ ๒๑๕
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 กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
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ภ า ค ห นึ่ ง



10 ต ถ ต า

วิช�เอกของมนุษย์

การภาวนานี้เป็นวิชาสำาคัญ เป็นวิชาเอกของมนุษย์ ถ้า 

มนุษย์เราไม่ศึกษาวิชาภาวนาแล้ว ชีวิตเราจะไม่มีค่า จะมีปัญหา 

ตลอดภพตลอดชาติ โดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์เรา ชีวิตของ 

คนเรานี้ มันเป็นผลลัพธ์จากอดีตที่ผ่านมา มันเก็บข้อมูลอะไรไว้ 

เยอะแยะพะรุงพะรังไปหมด มีความผิดความถูก ความหลงงมงาย 

อยู่ที่นั่น อยู่ที่กายที่จิตใจ เพราะว่ากายของเราเป็นผลลัพธ์ของอดีต 

ที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมา เหมือนกับว่า การใช้กายใจที่ผิดๆ อุปมา 

ก็เหมือนรถมือสอง กายใจของเรานี้ก็เหมือนกับรถมือสองที่ใช้ 

มานาน ถูกชน ถูกบุบ ถูกพัง ผุพังอะไรไปหมดเลย การมีความ 

รู้สึกตัว เหมือนกับการมาซ่อม เหมือนกับการมาล้างอดีตให้มัน 

เป็นความปกติขึ้นมา การรู้สึกตัวเหมือนกับว่าเข้าอู่ หรือฟิต ฟิต 

ชีวิตกายใจให้ปกติขึ้นมา นี่เรียกว่าภาวนา ภาวนาคือทำาให้ดีขึ้น  

แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน ณ วัดจวงเหยิน เมืองคาร์เมล รัฐนิวยอร์ก  
สหรัฐอเมริกา พิมพ์ครั้งแรกใน “เพชรแห่งธรรม” พ.ศ.๒๕๓๗
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ไม่ใช่ว่า ภาวนาคือบริกรรม ภาวนาคือทำาให้มันดีขึ้น ให้กายให้ใจ

มันดีขึ้น ให้ปกติขึ้น สิ่งใดที่ไม่ปกติก็ฟอกไป ทิ้งไป คงไว้แต่ 

ความปกติ นี่เรียกว่า ภาวนา

รูปแบบการภาวนา

วิธีเจริญภาวนา โดยเฉพาะรูปแบบการเคลื่อนไหว การ 

เจริญสติแบบเคลื่อนไหว รูปแบบของหลวงพ่อเทียนที่ท่านสอนไว้  

เป็นวิชาที่ลัดและตรง เหมาะสมที่สุด ซึ่งไม่เคยเห็นใครมาบอก 

มาสอนเลย แต่ก่อนนี้ก็เคยศึกษาวิชาภาวนามา แต่ก็นั่งหลับตา 

ภาวนาบริกรรมเข้าไป จนใจมันสงบนิ่งอยู่นั่นแหละ ชั่วโมงสองชั่วโมง 

ก็สงบนิ่งอยู่นั่นแหละ มันก็ติด ติดสุข ติดสงบ บางทีก็เกิดนิมิต 

บางทีก็ใช้บริกรรมเข้าไปช่วย บริกรรมคาถาอาคม ใช้จินตนาการ  

ถ้าเราจะเล่นนิมิตเรื่องอะไร ก็จินตนาการไปต่างๆ นานา มันก็ 

ติดสุข ติดสงบ ถนอมแบบนั้น ถนอมมาก มันติดสงบ รักความ 

สงบ ไปอยู่ที่ไหนก็คิดถึง ไปไร่ไปนาก็คิดถึงแต่ห้องพระ อยากจะ 

มานั่งสงบ บางวันมันก็หิวเหมือนกัน คิดถึงเหมือนกัน พอกลับมา

ถึงบ้าน กินข้าวเย็นเสร็จเปิดประตูเข้าห้องพระ ยังไม่ทันนั่งเลย  

มันจะสงบ บางทีนั่งยังไม่เรียบร้อย มันสงบวูบไปเลย มันสุข มัน 

ก็ทำาอย่างนั้นมา ๑๐ กว่าปี มันก็ติด ก็นึกว่าตัวเองทำาอะไรถูกต้อง

แล้ว 

ทนีีพ้อมาเจอหลวงพอ่เทยีน ทา่นใหน้ัง่ลมืตา ใหเ้คลือ่นให้

ไหว ให้มีความรู้สึกตัว ขยันรู้ มันก็แปลก บางทีมันก็รับไม่ได้ ให้

มาเคลื่อนไหวมือ ก็ยิ่งไม่ชอบ มันสู้แบบนั่งสงบไม่ได้ ไปฝึกใหม่ๆ  

กับหลวงพ่อเทียน มันแย้งกัน เหตุผลอะไรมันเยอะแยะไปหมด 

เลย พอมาบังคับตัวเอง ไม่ใช่บังคับหรอก ทำาไปทำามา โอ้...นี่เรา 

มาสร้างตัวรู้ตัวนี้ ไม่ใช่มาคิด ไม่ใช่มานั่งสงบ ตามันก็ลืมอยู่ ให ้

รู้สึกตัว ให้มีความรู้สึกตัว ให้ตัวนี้มันมีมาก มันก็เข้าไปตรงๆ  

ตรงเข้าไปหาความรู้สึกตัว เพราะความรู้สึกตัวเป็นธรรม ภาวนา  

ก็คือการทำาให้ความรู้สึกตัวนี้มันมาก ไม่ใช่บริกรรมนะ ภาวนาคือ 

การสร้างความรู้สึกตัวให้มาก เจริญก็คือทำาให้มาก ให้ความรู้สึกตัว

มากๆ คือการทำาความรู้สึกตัวนี้ให้มาก นี่ก็เข้าใจอย่างนี้ แต่ก่อน 

มันสงบ บริกรรมก็คืออาจจะพุทโธๆ หรือแบบไหนก็ได้ นั่นเป็น

บริกรรม ไม่ใช่ภาวนา
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ปัจจุบันคือชีวิตจริง

ภาวนา คือ การขยันรู้ รู้ซื่อๆ ตรงเข้าไป วัตถุที่ให้รู้ก็มี ที่ 

กายนี้เป็นวัตถุที่ให้รู้ ทำาไมเราจะต้องกำาหนดให้รู้อยู่เสมอ ก็เพราะ

สัญชาตญาณของจิตใจของเรานี้ มันวิ่งไปข้างหน้า วิ่งคืนมา 

ข้างหลัง มันมีแต่อดีต มีแต่อนาคต เราจึงมาสร้างอิริยาบถให้มัน

เคลื่อนไหวอยู่ตลอด เพื่อให้มันเห็นปัจจุบัน ปัจจุบันคือชีวิตจริง 

ชีวิตจริงคือปัจจุบัน เราจึงทำาตัวนี้ ให้รู้เข้าไป ซื่อๆ ตรงๆ ให้รู้

แบบบรรจงนะ ให้มันชัดๆ ไม่ใช่รู้แบบคลุมเครือ อิริยาบถที่เรา

สร้างนี้ให้มันชัด มีจังหวะ มีขั้นตอน ให้มันชัดๆ เหมือนกับเรา 

หัดขีดหัดเขียนหนังสือครั้งแรก ก ไก่ ข ไข่ เขียนให้มันบรรจง  

เขียนให้มันชัดๆ มีหัว มีมุม มีขอบ มีลักษณะตัวอักษรให้มันชัด 

ก่อน อย่าเพิ่งไปเขียนแบบหวัด คลุมๆ เครือๆ ไม่บอกถึงลักษณะ 

อันนี้ก็เหมือนกัน การมาดู มาสร้างอิริยาบถ สร้างเป็นรูปแบบนี้  

มันมองได้ชัด มันไม่พร่ามัว ถ้าเราไปดูลมหายใจ บางทีมันก็จะ 

หลับ มันหลงง่าย ยิ่งหลับตาเข้าไปอีกก็ยิ่งไม่ไหว มันไม่เป็น 

ธรรมชาติ มันยิ่งหลับง่ายเข้าไปอีก การที่เรามานั่งเคลื่อนไหวมือนี้ 

ไม่ต้องหลับตา การเคลื่อนไหวมือนี้ ถ้าเป็นการเขียนหนังสือ 

ก็บรรจงที่สุด บรรจงที่สุด มันก็รู้เข้าไป ซื่อๆ ตรงๆ ที่สุด

ดูกาย เห็นจิต ดูคิด เห็นธรรม

ทีแรก เราก็ว่าจะดูกาย ดูกายนี่แหละ แต่ว่าเราจะไปเห็น 

อีกอันหนึ่ง คือเห็นเวทนา มันจะเห็นเข้าไปเลย ถ้าหลับมันจะ 

ไม่เห็นนะ ถ้าเห็น ก็เห็นแบบพร่า ไม่ชัด ไม่รู้เรื่องของมัน นี่  

เรามองดู เราเห็นชัด เอ...นั่นอะไร ความปวดความเมื่อย ความสุข 

ความทุกข์ของกาย นั่นเป็นเวทนา มีอยู่ นี่เราก็เห็นว่า จะดูกายไป

เห็นเวทนา ดูไปมันก็ไปเห็นจิตที่มันคิด มันมีอยู่ ว่าจะดูกายก็ไป 

เห็นจิตที่มันคิดนึก เอ้า...นี่ก็คือจิตที่มันคิด ถ้ามันเห็นความคิด  

มันก็ไปเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นจากความคิด ความคิดที่มันคิดขึ้นมา 

แทนที่มันจะคิดแล้วจบ มันก็ต่อไปอีก เออ...นี่มันก็เป็นธรรมที่มัน

เกิดขึ้นกับใจ เป็นธรรมที่เป็นกุศล เป็นอกุศลขึ้นมา เป็นความ 

ฉลาด เป็นความโง่ขึ้นมา ที่มันเกิดขึ้นกับใจ มันก็ไปเห็นเอง  

อือ...อันนี้มันก็มีอยู่จริงนะ มันมีอยู่ตั้ง ๔ อย่าง แทนที่เราดูกาย

อย่างเดียว มันก็ไปเห็นเวทนา ไปเห็นจิต ไปเห็นธรรม ที่มันเกิด  

ที่มันมีอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้น



16 17ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

คิดเห็น รู้เห็น พบเห็น

แต่ก่อนเราไม่รู้ นึกว่าเป็นตัวเราทั้งหมด เราไปคิดว่า เป็นกู  

เป็นของตัวเราทั้งหมด ไปข้อง ไปติด ไปหลง ไปเกี่ยวข้องกับ 

สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยถูก เป็นกูไปเสียทั้งหมด พอมาเห็นเข้าจริงๆ  

มันเป็นอันหนึ่ง มันเป็นธรรมชาติ มันเป็นของที่มีอยู่ เป็นอยู่  

พอเห็นแล้วก็วางไว้ตรงนั้น มันก็ผ่านไป เหมือนกับว่าไม่เป็นธุระ 

อีกแล้ว มันเห็นของจริง มันมีอยู่จริง เวทนาก็มีอยู่ เวทนาเป็น 

เรื่องของเวทนา จิตที่มันคิด ก็เป็นอันหนึ่ง ตัวรู้ตัวเห็น มันก็เป็น 

อันหนึ่ง อะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจ ที่มันเป็นคู่ เป็นธรรม เป็น 

อกุศล เป็นกุศล มันก็มีอยู่จริง นี่เราก็เห็น พบเห็น จ๊ะเอ๋กับมัน  

พบแล้ว ผ่านไปแล้ว ทีนี้เราก็บอกได้ว่ามันเป็นอะไร ว่ามันเป็น 

อันนั้น มันเป็นอันนี้ เราก็ผ่านได้ ดูไป มีความรู้สึกตัว ดูไปเรื่อยๆ 

ดูกายไปเรื่อย มีความรู้สึกตัวที่กายขึ้นไปเรื่อยๆ ดูไปมันก็เห็น  

บางทีดูกายไปมันก็เห็นคิด อันเคลื่อนไหวอยู่นี่เป็นอันหนึ่ง อันที่ 

คิดไปโน่นเป็นอันหนึ่ง ความรู้สึกตัวนี่อันหนึ่ง มันก็เป็นอยู่อย่างนี้  

ดูไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ 

อุปมาคล้ายกับว่า มันมีของ ๓ อย่าง ดูไปดูมานะ ตัว 

รู้สึกตัวนี่อันหนึ่ง ตัวเคลื่อนไหวอยู่นี่อันหนึ่ง อันคิดไปโน่นก็อีก 

อันหนึ่ง ดูไปดูมา เห็นไป ตามันก็คม ภาวะที่ดูมันก็พัฒนาของมัน 

ภาวะที่ดูมันพัฒนาของมัน มันก็รู้อยู่ เห็นไวไว ทัน ตานี้มันรู้ทัน  

มันรู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดูไปดูมา ความรู้สึกตัวที่มันทัน ทันกัน 

คล้ายๆ ว่ามันไปจ๊ะเอ๋ มันไปพบเห็น มันไปพบเห็นเข้า ไม่ใช่คิด

เหน็ ไมใ่ชรู่เ้หน็ ความรูเ้หน็กบัความพบเหน็กต็า่งกนั คดิเหน็กไ็กล 

หน่อย รู้เห็นก็ใกล้เข้ามานิด พบเห็นนี้ มันจ๊ะเอ๋กันเข้าไปเลย ที่ 

เคลือ่นอยูน่ี ่ทีน่ัง่อยูน่ี ่มนัเปน็ดุน้เปน็กอ้นอยูน่ี ้มนัเปน็รปูนะ มนั

เปน็รปูธรรม มนัรูจ้กัคดิ ทีม่นัสัง่ใหม้นัลกุ ใหน้ัง่ ใหเ้ดนิ ใหเ้คลือ่น 

ให้ไหวอยู่นี่ มันเป็นนามธรรม คือจิตใจที่มันรู้อะไรนั่นแหละ ที่แท้ 

ก็คือกายกับใจนั่นเอง

กายใจ – รูปนาม

ถ้าว่ากายกับใจ มันแคบๆ ถ้าว่ารูปว่านามมันแตกฉาน มัน 

เป็นความแตกฉานเหมือนเราเรียนหนังสือ ทีแรกก็รู้ ก ไก่ ข ไข่  

สระอะ สระอา พอเรียนไปเรียนมามันแตกฉาน มันผสมกัน มัน 

ได้ศัพท์ มันรู้ภาษา มันนำาไปใช้ นี่ก็เหมือนกัน มันแตกฉาน มัน 

เห็นรูปธรรม เห็นนามธรรม นี่มันก็มีเท่านี้ รูปนี่มันเป็นดุ้นเป็น 

ก้อน ตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ส่วน 



18 19ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

นามนี่ มันจับต้องไม่ได้ แต่มันมีอำานาจ มันสั่งให้รูปทำาโน่นทำานี่  

มันเป็นนาย เรียกว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว โบราณท่านสอน ก็รู้

อยู่ แต่มันไม่พบเห็น พอมาพบเห็นเข้า มันก็บอกความจริง 

นามธรรมมันเป็นนาย มันมีอำานาจ มันสั่งอะไรให้รูปทำาโน่น 

ทำานี่ ไปอย่างนั้น ก็เห็นแล้วบัดนี้ ก็เห็นรูป เห็นรูปธรรม “ธรรม”  

อันหนึ่ง ธ ธง ร เรือสองตัว ม ม้า เรียกว่า ธรรม ธรรมชาติที่มัน

เป็นอยู่ของมัน มันเป็นอยู่อย่างนั้น “ทำา” อีกอันหนึ่ง ท ทหาร  

สระอำา รูปมันทำา นามมันทำา มันทำาดีทำาชั่วก็เพราะรูปอันนี้ นาม 

อันนี้ จิตใจมันคิดดี มันก็ทำาดี ถ้าจิตใจมันคิดชั่ว มันก็ทำาชั่ว มัน 

ก็ประกอบกันเข้ากับรูป ถ้าใจมันคิดชั่ว รูปมันก็ชั่วเป็นบาปไปเสีย  

ถ้าใจมันคิดดี สั่งดี รูปมันก็ทำาดี มันก็ฉลาด มันก็เป็นบุญไปเสีย  

โอ้...นี้ได้หลักแล้ว ได้หลักมันแล้ว ได้เหตุมันแล้ว เหตุมันตั้งต้น 

อยู่ที่นี่ ทำาดีทำาชั่วมันอยู่ที่นี่ มันก็เห็นเข้าไปอย่างนั้น มันก็ฉลาด 

ขึ้นมา มันก็แตกฉานเข้าไปอย่างนั้น แบบนั้น อุปมาคล้ายๆ กับว่า 

มันบอก มันเปิดให้รู้ มันเปิดให้ดู มันอยู่ตรงนี้ ธรรมชาติของชีวิต

ของคน ชีวิตมันมีเท่านี้ ใครก็ตามจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย จะเป็น 

ชาติใด ภาษาไหน ก็คือกายกับใจ คือรูปกับนาม ทำาดีทำาชั่วมันก็ 

อยู่ตรงนี้

รูปธรรม – อาการ

เท่านั้นยังไม่พอ มันยังไปเห็นแตกฉานเข้าไปอีก โอ.. . 

รูปธรรม ธ ธง ร เรือสองตัว ม ม้า รูปธรรม รูปธรรมมันเป็น 

ธรรมชาติ ธรรมชาติของรูปมันประกอบเป็นดุ้นเป็นก้อน ได้มาจาก

ธรรมชาติ รูปมันก็มีอาการ อาการมีร้อน มีหนาว มีปวด มีเมื่อย  

แต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นเวทนานั่นแหละ แต่มันคมเข้าไปอีก เห็น 

แบบนี้มันไม่ใช่เห็นเป็นเวทนาแล้ว มันเห็นเป็นอาการ อาการที่มัน 

มีอยู่กับรูป มีหิว มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย นั่นมันเป็นอาการ  

มันเป็นอาการที่มันอยู่กับรูปธรรม ถ้ารูปธรรมไม่มีอาการมันก็อยู่ 

ไม่ได้ มันก็จะฉิบหาย ความร้อนก็ดี ความหนาวก็ดี มันเป็น 

สัญญาณบอกภัยของมัน เพื่อมันจะได้ช่วยตัวมัน บางทีมันไม่รู้  

รู้ไม่รู้ มันก็ต้องช่วยตัวของมันไปเอง ถ้ามันมีรูปกับนาม บางทีมัน 

ก็ผิด บางทีมันก็ถูก ถ้าเป็นธรรมชาติมันก็บอกภัย ร้อนมันก็ 

เข้าร่ม มันหนาวก็ห่มผ้าผิงไฟ มันหิวก็หากิน แต่บางอย่างหิว  

ไม่หิวเฉยๆ เรื่องของรูปเอามาเป็นทุกข์ อาการของรูปเอามาเป็น 

ทุกข์ เอามาเป็นกูทั้งหมดสมัยก่อน ตั้งแต่ยังไม่รู้
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นามธรรม – อาการ

เรื่องของนามก็เหมือนกัน นาม คือจิตที่ เป็นธรรมชาติ  

ธรรมชาติของนาม ก็คือธรรมชาติของจิต ก็มีอยู่อย่างนั้น แต่ 

อาการของจิตมันมีมากทีเดียว ความคิด ที่เราเรียกว่า เจตสิก จิต

เฉยๆ มันไม่เป็นอะไร แต่มันก็คิดโน่นคิดนี่ รู้โน่นรู้นี่ บางทีคิด 

ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรต่างๆ ปรุงแต่งขึ้นไปเป็นกิเลสตัณหา ราคะ  

ความโกรธโลภหลง ความสุขความทุกข์ ความยินดียินร้าย นั่นเป็น

อาการของจิต เป็นอาการของนาม มันมีอยู่ มันเกี่ยวข้อง มันต่อไป 

แต่ก่อนเราก็นึกว่าเราเสียทั้งหมด โกรธก็คือเรา สุขก็คือเรา ทุกข์ 

ก็คือเรา ที่แท้มันเป็นอาการของนาม พอเราเห็นอย่างนี้ ก็คล้ายๆ 

กับว่ามันได้หลักได้ฐาน มันจะมีความเป็นธรรม แต่ก่อนมันเป็น 

โจทย์ กายของเรา ใจของเรา มันเป็นผลลัพธ์ของโจทย์ที่เขาให้มา

ผิดๆ มันเป็นผลลัพธ์ มันเป็นมือสอง พอมันรู้เรื่องนี้ มันก็เกิด 

ความเป็นธรรมแล้ว

ปัญญาขั้นต้น

มันมองเห็นกระแสแห่งความเป็นธรรม มันรู้แจ้งปัญญานะนี่ 

พอมันรู้อย่างนี้ เป็นปัญญาระดับหนึ่ง คล้ายๆ กับว่ามันหงายของ 

ทีค่วำา่ เปิดของทีปิ่ด เหน็แจ้งเข้าไป เหน็ชดัจริงๆ เกีย่วกบัรูปธรรม

นามธรรม มันชวนให้ดูให้เห็นไปเรื่อยๆ มันบอก กระแสมันบอก 

อุปมาคล้ายกับว่า เราเดินทางไปสนามบิน จะไปเคร่ืองบิน พอเดิน

ไปไหนประตูมันเปิดให้เอง ทางที่เดินไปมันสะดวก มันอำานวย 

ความสะดวก มันเปิดให้ ประตูมันเปิดให้ บันไดมันเลื่อนให้  

ไม่ต้องออกแรง คล้ายๆ อย่างนั้น มันเปิด มันชวนให้ดู ชวนให ้

เห็น มันอำานวยความสะดวกให้ เวลาเข้าห้องนำ้า พอเอามือแตะรอง

ที่ก ๊อกนำ้า นำ้าก็ไหลออกมา มันอำานวยความสะดวกให้ อันนี้ 

ก็เหมือนกัน พอรู้ไปเท่าใด มันก็อำานวยให้ รู้ไปเท่าใด เห็นไปเท่าใด 

มันก็เห็น ดูกายอย่างเดียวมันก็ไปเห็น ตามันคม มันพัฒนาแล้ว 

เหมือนกับคนท่ีเป็นศิลปะ ดูอะไรมันจบไปเลย มันจบไปเลย ผิด 

ถูกมันจบไปเลย บางทีมันจบก่อนที่ยังไม่เห็นด้วยซำ้าไป มันแรง  

มันมีพลังแรง เป็นญาณปัญญาระดับหนึ่ง ทำาเท่านี้ มันเกิดญาณ

ปัญญา  สามารถรู้แจ้งทะลุปรุโปร่ง  ถ้าทำาอย่างนี้
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เห็นทุกข์ ทิ้งหาบหนัก

ก็มีสติดูกายนี่แหละ ความรู้สึกตัวมันก้าวหน้า มันพัฒนา  

มันก็ไปเห็น เป็นรูปทุกข์ เป็นก้อนทุกข์อันหนึ่ง รูปนาม นามนี้ 

ก็เป็นนามทุกข์อันหนึ่ง ตั้งแต่ตัวมันก็เป็นทุกข์ รูปธรรมนี้ต้อง 

หายใจ ต้องกลืนน้ำาลาย ต้องหลับต้องนอน ต้องร้อนต้องหนาว  

ต้องกิน ต้องขับต้องถ่าย โอ้...นี่รูปทุกข์จริงๆ นะนี่ มันเป็นก้อนทุกข์

อย่างหนึ่ง ตื่นทุกข์ สงสารรูป โอ้...๓๐ ปีนี้ มึงเกือบตายไปหนอ 

แต่ก่อนมันก็ติดบุหรี่ คีบบุหรี่ ไปไหนก็ห่อบุหรี่ ปากก็คาบบุหรี่  

มันเอาอยู่อย่างนี้ พอมาเห็นทุกข์ มันก็ โอ้...สงสารรูป บุหรี่นี้ 

หลุดไปเลย ไม่ได้คิดอะไร ตั้งแต่มันนั่งหายใจอยู่นี่ มันก็แก้ทุกข์ 

ของมัน หายใจเข้าไม่หายใจออก ก็เป็นทุกข์ หายใจออกแล้ว 

ไม่หายใจเข้า ก็เป็นทุกข์ กินแล้วไม่ถ่าย ก็เป็นทุกข์ ถ่ายมาก  

ก็เป็นทุกข์ ไม่ถ่าย ก็เป็นทุกข์ โอ้...เป็นรูปทุกข์จริงๆ เรายังจะเอา

อะไรไปเติมให้มันอีก ให้มันทำาโน่นทำานี่อยู่อีก มือไม้นั่งอยู่เฉยๆ 

มันก็ไม่ได้ เป็นโน่นเป็นนี่ ทำาอะไรหยุกๆ หยิกๆ ก็เห็นทุกข์ เป็น 

ก้อนทุกข์อันหนึ่ง 
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รอย มีแต่ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ไม่ถูกใจของเรา นามของเรานี้ มัน 

ใช้ไม่เป็น มันเป็นผลลัพธ์ที่ใช้ไม่เป็น มันรับรู้ข้อมูลมาผิดๆ ถ้า 

เป็นรถก็รถมือสอง ถูกชนมีแต่รอย รอยรักรอยแค้น รอยสุข 

รอยทุกข์ รอยได้รอยเสีย ถ้าจะว่าเปรียบเทียบมันเป็นอย่างนั้น  

มีแต่รอย มีแต่ริ้วรอย พอมาเห็นนามทุกข์ ก็สงสารอีก ตัวรู้ 

ตัวปัญญา มันก็ อ้อ... เราใช้ใจไม่เป็น นามนี้ก็มีอสรพิษที่มา 

เบียดเบียนกาย กายก็ไปเบียดเบียนใจ พอเกิดความรู้สึกตัว มัน

เป็นธรรม เป็นกลางขึ้นมาระหว่างนี้แหละ ถ้าจะว่าแล้ว เกิด 

ความเป็นธรรมขึ้นมากทีเดียวระหว่างกายกับใจ รูปกับนามไม่เป็น

ปัญหา ไม่เบียดเบียนกันแล้ว รู้แล้วบัดนี้ รู้แจ้ง เห็นรูปทุกข์  

นามทุกข์ แล้วก็รู้รูปโรค นามโรคต่อไปอีก โรคภัยไข้เจ็บเป็น 

รูปโรค นามโรคก็คือกิเลสตัณหาที่มาเปรอะเปื้อน ทำาให้ตายไป 

เพราะโรคกิเลส โรคตัณหา โรคทุกข์ โรคสุข โรครัก โรคชัง มัน 

เป็นอยู่อย่างนั้น พอมารู้อย่างนี้ คล้ายกับว่ามันหายจากโรค เหมือน

คนป่วยปวดท้องไปหาหมอ ได้กินยา มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันพา

ให้หลุดให้พ้นไปจากปัญหา

สงสารรูปจนนำ้าตาซึม มันเกือบตายไปหนอ ๓๐ ปี ผ่านมา 

ได้อย่างไร มันไม่รู้ แต่ก่อนเราไม่รู้จริงๆ พอเรามาเห็นอย่างนี้  

ทุกข์บางอย่างมันหลุดไปนะ คล้ายกับว่า ลูกไม้มันอยู่บนต้นมัน  

เราไปเขย่าต้น ลูกมันก็หล่นลงมาง่ายๆ แต่บางลูกมันก็ไม่หล่น  

ก็ต้องเด็ดต้องสอยต่อไป ถ้าจะเปรียบว่ามีทุกข์ มันก็ยังมีทุกข์อยู่ 

เหมือนมีหนี้สัก ๑๐๐ บาท มันใช้หนี้ไปเสีย ๗๐-๘๐ บาท  

โน่นแหละ หรือเทียบว่ามีนำ้าหนักสัก ๑๐๐ กิโลฯ มันทิ้งออกไป 

สัก ๗๐ กิโลฯ แหละอย่างน้อย ทุกข์บางอย่างมันหลุดไป มัน 

กระทบกระเทือนไปเลย มันเป็นกระแสหลุดจากความทุกข์ 

จริงๆ นะ

เป็นธรรมระหว่างรูปกับนาม

ปัญญาอันนี้ เห็นรูปเห็นนาม เห็นรูปทุกข์นามทุกข์ นาม- 

ทุกข์คิดแล้วก็เศร้าโศก วิตกกังวล รูปทุกข์นามทุกข์เหมือนกัน  

แต่ก่อนไม่รู้ เอาทุกข์ ยิ่งความทุกข์ก็ยิ่งเอา ให้ความทุกข์นอน 

อยู่กับตัวเองเป็นวัน เป็นหลายวันก็มี คิดขึ้นมา ทุกข์ เขาว่าเรา  

เขาว่าแต่เรา เราไม่ยอมๆ เป็นขยะ มีแต่รอย ในกายในใจก็มีแต่ 
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ก็ตัวเรา หิวก็ตัวเรา แต่ก่อนเอามาเป็นทุกข์ เป็นเรื่อง เป็นปัญหา

ทั้งหมด ที่แท้เรื่องหิวนี่ มันดีนะ ความหิวน่าขอบคุณมัน ความ 

ร้อนน่าขอบคุณมัน ความหนาวน่าขอบคุณมัน ถ้าไม่หิว มันก็ 

ไม่ไหวแล้ว มันก็ตายแล้ว แต่ก่อนเอามาเป็นทุกข์ พอมารู้อย่างนี้ 

โอ้...ขอบคุณมัน ไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องทุกข์ มันก็เป็นไปอย่างนั้น  

ไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องทุกข์นะ มันเห็นสิ่งเหล่านั้น อาการของนาม 

ก็เหมือนกัน ความโกรธ ความทุกข์ เอาไปทิ้ง

เห็นไตรลักษณ์

มันก็เห็นสิ่งเหล่านี้ มันไม่เที่ยง โอ้... มันก็เห็นไตรลักษณ์ 

ไตรลักษณ์นี่เหมือนกับตาวิเศษ เกิดตาวิเศษขึ้นมา ไตรลักษณ์ 

เหมือนกับถังขยะ อาการของรูปอาการของนามเหมือนกับเป็นขยะ  

เอามาทิ้งที่ถังขยะ มันเป็นอย่างนั้น มันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร ถ้า 

ท่านยังไม่เห็นก็ให้รู้เอาไว้ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม มันเป็นอย่างนั้น 

ถ้าท่านโกรธ ก็มองเถอะว่า ความโกรธก็ไม่เที่ยง ความทุกข์ก็มอง 

ไปว่า ความทุกข์ของใจมันก็ไม่เที่ยง เอาไปทิ้งถังขยะ เอาไปฝาก 

ไปมอบให้ไตรลักษณ์ ถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้นะ แต่ก่อนเป็นขยะ 

รู้รูปทำา นามทำา – ศาสนาคือคน

พอรู้อย่างนี้ก็ โอ...รูปทำา นามทำา ทำาดีก็เพราะรูปอันนี้ ทำาชั่ว 

ก็เพราะรูปอันนี้ จะดีจะชั่วก็เพราะรูปเพราะนามอันนี้ จะผิดจะถูก 

ก็เพราะรูปเพราะนามอันนี้ มันก็รู้เรื่องศาสนา ศาสนาก็คือคนนี่เอง 

คนก็คือกายกับใจ ทุกชาติทุกภาษามีกายกับใจ ศาสนาคือคน คน 

ทำาดี ก็เอารูปเอานามนี้ทำา ทำาชั่ว ก็เอารูปเอานามนี้ทำา ละชั่ว 

ก็เอารูปเอานามนี้ละ ตัวศาสนาคือภาวะอันนี้ ถ้ายังทำาชั่ว พูดช่ัว  

คิดชั่ว จะว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ มันก็ไม่มีศาสนาดอก มันก็ว่าไป เป็น 

ศาสนาสำามะโนครัว ไม่ได้สัมผัสกับศาสนา มันก็รู้เข้าไปอย่างนั้น 

เออ...ตัวศาสนาที่แท้ก็คือคน คนทำาดี ศาสนาสอนให้คนทำาดี สอน 

ให้ละความชั่ว นี่คือตัวศาสนา มันก็รู้เข้าไป เป็นกระแสเข้าไป มัน 

ก็ทบทวนอยู่นี่แหละ รูปธรรมนามธรรม เห็นอาการของรูป เห็น 

อาการของนาม 

สิ่งใดที่เกิดขึ้นแก่รูป เป็นอาการของรูป สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับ 

นาม เป็นอาการของนาม มันไม่เที่ยง มันเป็นขยะ แต่ก่อนเรา 

เอานะ เอามา ยึดเอาอาการว่าเป็นตัวเป็นตน ร้อนก็ตัวเรา หนาว 
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เต็มไปหมดเลย มันเป็นผลลัพธ์ของอดีต เป็นมือสองของผลลัพธ์ 

มันก็เอาไปทิ้ง คล้ายกับว่ามันสะอาดขึ้นมา พอมันมาเห็นศาสนา  

มันก็ เออ...คล้ายๆ มันหลุดออก หลุดออกๆ สิ่งที่พะรุงพะรัง  

บ้าหอบฟาง มันหลุดออกไป หลุดออกไป นี่... มันเป็นอย่างนี้จริงๆ 

พอเห็นว่า ตัวศาสนาก็คือคน เห็นพระไตรลักษณ์ไม่ใช่อยู่ 

ในตัวหนังสือ เห็นอยู่ในรูปในนาม พระไตรลักษณ์ไม่ใช่คำาบอก  

พูดไม่ถูก คำาว่าเห็นนี่ มันเห็นของที่มันมีจริง เห็นแล้วมันก็หลุด 

ออกไป เหมือนกบัเราได้อาบนำา้นะ ความสะอาด ความหมดจด มนั 

มีอยู่จริงๆ ความรู้สึกขณะที่เรายังไม่ได้อาบนำ้าเป็นอย่างไร เหนียว

เหนอะหนะ พะรุงพะรัง พออาบนำ้าออกมา เช็ดตัวแห้ง สวมเสื้อผ้า

ใหม่ที่พับที่ถือไป มันก็เป็นเช่นนั้น มันก็สะอาด มันเบา บริสุทธิ์ 

สัมผัสกับความสะอาด มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ

สมมติ - สมมติบัญญัติ

ก็ขอฝากธรรมถึงเพื่อน ให้ทำาจริงๆ ให้สะอาด ให้เห็นต่อไป 

ให้เราดูต่อไป ไม่ใช่มานั่งดูนะ การเคลื่อนไหวเราก็ทำาต่อไป กายเรา 

ก็ทำาต่อไป เดินจงกรมบ้าง ยกมือสร้างจังหวะบ้าง รู้ไป ดูไป พอ 

เห็นสิ่งเหล่านี้ เห็นศาสนา รู้เรื่องศาสนา มันต้องทำาที่กายที่ใจ  

ที่รูปที่นามนี่แหละ ดูไปดูมา เราก็เห็น มันบอกไป เอียงไป มัน 

ทะลุไป มันบอกมันเปิดประตูให้เห็น เห็นสมมติ สมมติบัญญัติ  

สมมตินี้มันเป็นรูปธรรมก็มี เป็นนามธรรมก็มี วัตถุสิ่งของ ไร่นา  

บุตร ภรรยา สามี อะไรต่างๆ ที่เป็นวัตถุ เป็นดุ้นเป็นก้อน มัน 

เป็นสมมติที่เราให้ชื่อมัน เรียกว่า จริงแบบสมมติ ที่เป็นนามธรรม 

ก็คือความคิดที่บัญญัติขึ้นมา ว่าดี ว่าไม่ดี ว่าชอบ ว่าไม่ชอบ  

เราก็เอานามนี้ไปสมมติ 

เราไปเอาจริงกับสมมติบัญญัติ มีเต็มโลกทีเดียว สมมติ- 

บัญญัตินี่ เราอยู่ เราใช้ชีวิตอยู่ก็เป็นสมมติบัญญัติ เราอยู่เราใช้ 

อยู่นี้ ช่ือเสียงเรียงนาม วัตถุสิ่งของ ทรัพย์สิน เรือกสวนไร่นา  

อะไรต่างๆ ที่สมมติ วัตถุที่สมมติขึ้นมา สมมติขึ้นมาแล้วกล้า  

สมมติขึ้นมาแล้วกลัว สมมติขึ้นมาแล้วโกรธเคืองก็มี ยุ่งไปหมด 

เลย สมมติบัญญัติ สมมตินี้มีมาก
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วัตถุ ปรมัตถ์ อาการ

วตัถ ุปรมตัถ ์อาการ ในตวันอกตวั ตน้ไมภ้เูขา ดนิฟา้อากาศ 

เป็นนอกตัว เราก็สมมติเอา ทีแรกมันเป็นธรรมชาติของมัน เราไป

สมมติมันขึ้น ในตัวเราก็นับตั้งแต่ เนื้อ หนัง เส้นผม ฯลฯ ในตัวนี้

ก็เป็นวัตถุอันหนึ่ง มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ รูปรสกลิ่นเสียง 

เกี่ยวข้องกันอย่างไร นอกตัวในตัวเรา เป็นวัตถ ุ ปรมัตถ ์ อาการ  

ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของสัตว์โลกมีมาก ล้นโลกเลยทีเดียว นี่... 

มันจะรู้แจ้งไปอย่างนั้น มันรู้ไป มันรู้มันเห็นสมมติ คาถาอาคม  

แต่ก่อนก็คิดเอา เอาดีก็เอาดีจากความคิด เอาผิดก็เอาผิดจาก 

ความคิด แม้แต่บุญก็ไปคิดเอา สมัยก่อน บุญก็คิดเอาจากนอกตัว

ทั้งหมด บางทีก็คิดไปเอาดีกับคนอื่น ไปเอาดีจากวัตถุสิ่งของ  

พึ่งดีก็พึ่งอันอื่น พึ่งเครื่องรางของขลัง ทำาดี ทำาบุญ บุญก็ไปพึ่ง 

คนอื่น คิดว่าคนนั้นจะให้บุญแก่เรา คนนี้จะให้บุญแก่เรา ทำาอย่างน้ี 

จึงจะได้บุญดี ก็คิดไปซิ สมมติบัญญัติ อาการต่างๆ คาถาอาคม 

ก็เป็นสมมติ 

แต่ก่อนเป็นหมอไสยศาสตร์เรียนคาถา บริกรรมคาถาให้ 

ตัวใหญ่คับห้องก็ได้ ถ้าบริกรรมตัวไม่ใหญ่ ก็ต้องบริกรรมอยู่ 

อย่างนั้น สมัยก่อนอาจารย์สอนบริกรรมให้หนังเหนียว ดูมีดให้ 

ดูเหมือนกับใบหญ้า เป็นสมมติบัญญัติ แล้วก็จินตนาการไป นี่.. 

มันไม่รู้ พอมารู้สมมติบัญญัติ สิ่งเหล่านั้นมันจืดไปเลย แต่ก่อน 

ไปสอนให้เขาพึ่งเรา บัดนี้เราต้องพึ่งตัวเอง ตัวใครตัวมัน ทำาดีเอาเอง  

ทำาชั่วเอาเอง อย่าไปหลง ไม่หลงสมมติแล้วบัดนี้ การพูดการจา  

คำาดุคำาด่า ก็เป็นสิ่งสมมติ คำาสรรเสริญนินทา ก็เป็นคำาสมมติ  

สมมติบัญญัติ สมมติใช้กัน เราก็ไปเอาจริงกับมันซะ เมื่อสิ่ง 

เหล่านี้มันมาเหนือใจ เอาวัตถุสิ่งของมาข่มใจ เอามากำาหนดจิตได้ 

พอมารู้อย่างนี้ คล้ายๆ มันเบาหวิวขึ้นมา มันรู้อะไรไปกว้างขวาง 

มากทีเดียว คล้ายกับมันเปิดให้ดู เป็นรุ่นๆ เป็นฉากๆ ไป มันมา 

ให้เราดู มันบอกให้เราเห็น ดูอะไรแล้วก็เห็นจริง เห็นของจริงแล้ว 

จิตใจมันดี ใจมันดีนะ ไม่ใช่ดีใจ
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ทางด่วนฟรีเวย์

นั่งอยู่นี่ มันก็มีกวางมาใกล้ๆ มันก็ดูเราอยู่น่ีแหละ เราก ็

น่ังอยู ่นี่แหละ บรรยากาศดีมากเลยที่เมืองคาร์เมล อเมริกานี้  

บรรยากาศดี ภาวะที่ดูนี่มันคล่องนะ คล่องตัว มันสะดวกมาก  

มันดูมาตั้งแต่โน่นมา มันเห็นมาตั้งแต่เราดูกาย ดูเวทนามาโน่น  

เป็นดวงตา เป็นตาวิเศษ ดูมา ดูมา มันเป็นตาวิเศษ อารมณ์ 

เบื้องต้นตั้งแต่โน่นแหละ มันสนับสนุน เหมือนกับว่าเป็นกองเชียร์ 

เป็นกองหลัง กองเสบียง กองเชียร์สนับสนุนให้เกิดความสะดวก  

มันสะดวกเหมือนกับถนนในอเมริกานั่นแหละ มันเป็นฟรีเวย์  

ไฮเวย์ รถวิ่งไม่ติด ผ่านได้ตลอด ผ่านได้สะดวก ไม่ติด ผ่านไป 

เป็นพลังสะดวก เป็นฟรีเวย์ไฮเวย์ ถนนใหญ่มาก วิ่งข้างละ ๘ 

เลน วิ่งไม่ช้าเหมือนบ้านเรานะ วิ่งหวิวเลย ๑๐๐ กิโลเมตรต่อ 

หน่ึงชั่วโมง แต่ว่าตามถนนหนทางเขาต้องคอยระวังกวางป่า เขาทำา

ป้ายกวางป่าวิ่งผ่านถนน วันหนึ่งนะ นั่งรถไปเกาะลองไอร์แลนด์  

รถวิ่ง ๓ ชั่วโมงมีแต่ป่า เห็นรถชนกวางป่าตายอยู่ข้างทาง เขาทำา 

ภาพกวางป่าวิ่งผ่านถนน ไม่มีภาพวัวภาพควายเหมือนบ้านเรานะ  

ฟรีเวย์ไฮเวย์ของเขา ถนนใหญ่โตมาก กว้างขวาง

ความสะดวกของการปฏิบัติ ถ้าเราทำาถูกมันก็สะดวก มันเป็น 

สมัมาทฐิ ิเกดิสมัมาทฐิ ิอะไรกส็ะดวก ไปตลอด ไปเลย มนัเปน็ไป 

แต่ต้น มันเหยียบเส้นทางถูกมาแต่ต้น มันคล่องดี ใจมันดี โอ.. 

ภาวะที่ใจดีนี้ บุญแล้วนะ สัมผัสกับใจที่ดี ใจมันเบา ใจมันเห็น 

ของจริง ตัวนี้แหละตัวบุญ มันก็ไปเห็น ตอนนี้ถ้าจะว่าแล้ว มัน 

ปิดอบายภูมิแล้ว มันไม่โง่อีกแล้วบัดนี้ มันฉลาดแล้ว ไปโกรธทำาไม  

มันก็รู้ขึ้นมา ปิดอบายภูมิ ก็ดูไปๆ ความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ชำานาญขึ้นเร่ือยๆ คล่อง ก็อันเก่านั่นแหละ คนเราทำาอะไรมันก็มี

ศิลปะของมัน นายช่างเขาก็มีศิลปะ เลื่อยเล่มเก่า สิ่วเล่มเก่า มีด 

เล่มเก่า แต่ว่าเขามีฝีมือดีขึ้น ทำาอะไรสวยงามขึ้น แต่เราไปใช้เลื่อย

ของเขา ก็ทำาไม่ได้เหมือนเขา มันเป็นศิลปะ คนเล่นกีฬาก็เหมือน 

กัน เขาเล่นไปนานๆ มันก็มีศิลปะ มันคล่อง มันเป็นแชมป์ เหมือน

กับนักมวย พอชกไปนาน ๆ  เข้ามันก็เป็นแชมป์ ความรู้อารมณ์ 

เบื้องต้น มันเป็นกองเชียร์ เหมือนกองเชียร์นักกีฬาที่ไปแข่งขัน  

มันสนับสนุนให้เดินหน้า ไม่ให้ถอยหลัง
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เห็นความคิด เป็นมนุษย์

ถ้าทำาถูกนะ เป็นสัมมาทิฐิ มันก็เกิดสัมมาสังกัปปะ สัมมา- 

กัมมันตะ สัมมาวายามะ ฯลฯ เกิดพลังขึ้นมา มันก็เห็นไปเรื่อยๆ  

ดูไป ดูไป ดูไป เห็นความคิด ปัดโธ่...เมื่อไปเห็นความคิด เหมือน 

กับว่ามันไปจ๊ะเอ๋เข้า แต่ก่อนมันก็เห็นอยู่ ตั้งแต่เห็นเบื้องต้น เห็น 

จิตเห็นธรรมนั่นนะ เห็นรูปเห็นนามอันเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่า 

มันไปจ๊ะเอ๋กับความคิดเข้า ไปเห็นคิด ไปทันความคิด เหมือนกับ 

หมาไล่เนื้อ มันตามทัน มันไปจ๊ะเอ๋กัน มันเห็นจริงๆ เห็นความคิด 

แต่ก่อนก็เห็นอยู่ แต่เห็นไม่ชัด มันเลือนๆ รางๆ เห็นมันเป็น 

กระแส เดี๋ยวนี้มันไปเห็นเข้าจริงๆ สัมผัสเข้าจริงๆ มันบอกไม่ถูก  

มันเป็นความเถื่อน มันเป็นอธรรม 

พอเห็นแล้วมันไม่ใช่เห็นเฉยๆ นะ พอเห็นแล้วความคิดมัน 

ล้มเลย ความป่าเถื่อน ความเป็นอธรรม มันล้มเหลว พอไปเห็น  

ความคิดนี้มันล้มไปเลย ตัวลักคิดนั้นมันล้มไปเลย โอ้...แต่ก่อน 

เราไม่รู้มัน พอเราเห็นแล้ว ใจมันสูงขึ้นมา จะว่าเป็นมนุษย์แล้วนะ

บัดนี้ ใจมันสูงกว่าแต่ก่อน มันมีชัยชนะ มันไม่มีภาระ มันก็วาง  

มันคล้ายกับว่ามันวางภาระลงไป จิตใจมันก็สูงขึ้น บอกไม่ถูก  

ตอนนี้มันบอกไม่ถูก มันจะพูดแบบเร็วไปนะ กว่าจะทำามาถึง 
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อย่างนี้ต้องนาน นั่นแหละ หลายวัน หลายวันหลายเดือน ก็รู้ 

ไปเรื่อยๆ จิตใจมันก็สูงขึ้นมา จิตใจถ้าจะว่าสูงมันก็สูง ถ้าจะว่า 

สะอาดมันก็สะอาด ถ้าจะว่าหมดจดก็หมดจด พอเข้าไปเห็น 

ความคิดแล้ว โอ้...เราเป็นมนุษย์ได้แล้ว มนุษย์ก็คืออันนี้ คือ 

ภาวะอันนี้

เห็นเทวดา รู้เรื่องเทวดา เทวดาก็ไม่ใช่อยู่ที่ไหน เป็นเทวธรรม 

มันละอายแล้ว จะทำาชั่วไม่ได้เด็ดขาด จะคิดชั่วไม่ได้เด็ดขาด จะ 

พูดชั่วไม่ได้เด็ดขาด สะอาดแล้วบัดนี้ สะอาดกาย สะอาดวาจา  

เทวดาก็คือภาวะนี้ มีความละอายต่อความชั่ว คนอื่นไม่เห็น เราก็

เห็น แต่ก่อนจิตใจนี้มันก็คิดอะไรได้ คิดบ้าๆ บอๆ คิดผิดๆ ก็ได้ 

พอมาเห็นอย่างนี้ คล้ายกับว่ามันมีศีลขึ้นมา เห็นเทวดา แต่ก่อน 

เราก็นึกว่าเทวดาอยู่ที่ไหน เราร้องให้เทวดามาช่วย บัดนี้เทวดา

สนับสนุนแล้ว สรรเสริญแล้ว ถ้าจะว่าไปแล้วปิดอบายภูมิได้เลย 

เปรต สัตว์นรก อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ปิดได้แน่นอน รับรอง 

ไม่ไปสู่อบายภูมิ 

บัดนี้ เป็นเทวดาก็ได้ เป็นพรหมก็ได้ เป็นพระอินทร์ก็ได้  

จิตที่มันสูง อือ . . .ก็มานึกได้ตอนเราจะบวช อุปัชฌาย์ถาม  

มนุสโสสิ เราก็ตอบว่า อามะ ภันเต ถ้าจะว่าเป็นภาษาบ้านเรา  

เป็นมนุษย์แล้วหรือยัง เราก็ว่า อามะ ภันเต เป็นมนุษย์แล้ว เรา 

ไม่รู้สมัยก่อน พอมาเข้าใจเรื่องนี้ มาเห็นเรื่องนี้เลยเข้าใจ อ๋อ.. 

มนุษย์เป็นอย่างนี้ ก่อนที่จะเป็นพระนี้ ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อน  

แม้แต่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมก็ตาม ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อน 

มนุษย์นี้ประเสริฐ กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นี้  

เป็นลาภอันประเสริฐ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้น นี่แหละประเสริฐ 

เป็นมนุษย์

ศีลถลุง รู้มรรคทางเดิน

พอตัวแล้วบัดนี้ มีศีลแล้วบัดนี้ ไปอยู่กับศีลแล้วนะ จึงรู้  

ศีลนี้เป็นศีลสิกขา ไม่ใช่ศีลสมาทานนะ ศีลถลุง ศีลย่อย ศีล 

ที่เอียงไปสู่มรรคสู่ผล ถ้าจะว่าแล้วมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ศีล 

ช่วยเข้ามาอีก เป็นพลังเข้ามาอีก แรงของศีล แรงของสมาธิ แรง 

ของปัญญาช่วยเข้าไปอีก เห็นมรรคเข้าไปอีก ไปรู้เรื่องของมรรค 

เข้าไปอีก โอ้... ที่เราดูมาตลอด ภาวะที่ดู ดูแล้วเห็น เห็นแล้ว 

ไม่เป็น อันนี้แหละ มรรค มันมารู้ตัวนี้ มันมาเห็นอันนี้ มันได้ 

หลักมาแต่ต้นตอนที่รู้อารมณ์รูปนามแต่ต้น มันตกแหล่งความรู้  

มันจะเป็นปีติ เป็นวิปัสสนู เป็นจินตญาณ พอเห็นรูปนาม เห็น

ไตรลักษณ์ เห็นสมมติ มันตกแหล่งความรู้ มันจะเอาไว้อยู่ มัน 

นั่งรู้อยู่ 
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แต่เราไปอาศัยหลวงพ่อเทียน ท่านสอนเวลาทำาวัตรเช้า ทำา 

วัตรเย็น ท่านบอกว่าให้ดูนะ ให้ดู เห็นทุกข์ก็อย่าเป็นผู้ทุกข์ มันสุข 

ก็อย่าเป็นผู้สุข มันสงบก็อย่าเป็นผู้สงบ มันรู้ก็เห็นมัน อย่าเข้าไป 

เป็น เราได้หลักมาแต่ต้น ได้หลักมาตั้งแต่โน้น เกรดมันดี มัน 

สนับสนุน เหมือนกับนักเรียนที่ เรียนเกรดดี เรียนดี มันก็ 

สนับสนุนมา มันเห็นทาง มันเป็นมรรค มรรคมันได้มาแต่โน้นแหละ 

มันก็สนับสนุนให้เข้าต่อโรงเรียนมัธยม โรงเรียนชั้นอุดมมาเรื่อยๆ 

เพราะเรียนดี เกรดมันดี 

บางทีเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติมารุ่นราวคราวเดียวกัน เขาก็ว่าเขา 

รู้รูปรู้นาม แต่ว่าการกระทำายังไม่ใช่ ดูลักษณะการกระทำา การพูด

การจา การคิด นี่มันไม่ใช่ ยังทำาลงไปเลย ยังทะเลาะวิวาทกัน  

ยังปรุงยังแต่ง ทำาอะไรที่ขัดกัน มันบอกถึงความไม่ใช่ พอมาถึงนี้  

มันจะทำาได้อย่างไร มันจะคิดได้อย่างไร ถ้าคิดมันก็สกปรกแล้ว  

มันจะไปพูด ไปทำาจนเป็นภาระ เกิดการทะเลาะวิวาทกัน มันทำา 

ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาด เกรดมันดี มันสนับสนุน 

การรู้รู้แบบไหน รู้แบบตรรกะ รู้แบบจำาเขามา หรือรู้ตามเขา 

หรือเขียนตามเขา ตอบตามเขา เขาผิดก็ผิดตามเขา เขาถูกก็ถูก 

ตามเขา อย่างนั้นเกรดมันไม่ดี เหมือนอย่างปีที่แล้วนี้ ส่งเณรไป 

เรียนหนังสือ อุตส่าห์บวชภาคฤดูร้อนหลายรูป ส่งไปเรียนต่อ 

ภาคกลาง เรียนหนังสือหลายรูป ไปอยู่ได้ปีหนึ่ง เขาก็ส่งกลับมา  

เขาบอกว่าช่วยไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก ซ่อมยังไงก็ไปไม่ได้  

ซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ไปไม่รอด เลยต้องส่งกลับบ้าน กลับวัด เกรด 

มันไม่ดี เรียนไม่ดีมันไปไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นมาเห็นตัวนี้ เห็นตัวมรรค มันเป็นพรหมจรรย์  

ตัวนี้มันชำานาญ เหมือนกับมีดเล่มเก่า เลื่อยเล่มเก่า สิ่วเล่มเก่า 

ของนายช่าง ก็กายและใจของเขานั่นแหละที่เขาเป็นแชมป์ แต่ก่อน

เขาก็ทำาไม่เป็น เขาเล่นไปนานๆ ทำาไปนานๆ ก็เป็นศิลปะของเขา  

นายช่างก็เป็นศิลปะของเขา มีฝีมือดีแล้วทีนี้ มันคล่อง อันนี้เป็น

มรรค เป็นพรหมจรรย์ ก็คือ ความบริสุทธิ์ คือ ภาวะที่ดู ดูแล้ว 

เห็น เห็นแล้วไม่เป็นนั่นแหละ มันบริสุทธิ์ เป็นศีลอันยิ่ง เป็น 

สมาธิอันยิ่ง เป็นปัญญาอันยิ่ง ถ้าจะว่าเป็นศีลขันธ์ สมาธิขันธ์  

ปัญญาขันธ์ มันถี่จนมันไม่มีอะไรเลอะเปรอะเปื้อน จะว่าสะอาด 

ก็สะอาด เหมือนกับคนใส่เสื้อผ้าสะอาด มันไม่ยอมให้อะไรมา 

เปรอะเปื้อน มันเห็นชัด ความสะอาดมันมี ความสกปรกมันอยู่ 

ไม่ได้
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เพชรแห่งธรรม เป็นพระได้แล้ว

ดูเข้าไป คล้ายกับว่า “จุดเพชร” เป็นจุดเพชรจริงๆ นะ เป็น

เพชรแห่งธรรมเลย ผมก็ไม่ค่อยพูดหรอก พูดที่ไหนก็บอกให้เป็น 

ผู้ดู ดูแล้วเห็น เห็นแล้วอย่าเป็น มันทำาลายอะไร มันก็ตรงเข้าไป 

เลย นี่แหละจุดเพชรที่ถลุงสังโยชน์นะ เจาะสังโยชน์ จะอยู่ได้ 

อย่างไร “กู” นั่นแหละ สักกายทิฏฐิ “กู” นั่นแหละ สีลัพพตปรามาส  

ก็คือ “กู” ทั้งนั้น มันอยู่ไม่ได้ ภาวะที่ดู ดูแล้วเห็น เห็นแล้ว 

ไม่เป็นนั่นนะ มันชำานาญมาก ถ้าท่านไม่รู้อะไร ก็ให้ท่านรู้เรื่องนี้ 

ไว้ก่อนก็ได้ รู้เรื่องนี้เอาไว้ ทำานี่เข้าไปเลย ลัดเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้  

ผมคิดว่ามันเข้าทางดีแล้ว จับมาเลย 

อย่าไปโง่หลงงมงายอยู่ ให้เห็นมันเสีย เห็นแล้วอย่าเข้าไป 

เป็น ผ่านได้ ผ่านตลอด นี่แหละฟรีเวย์ นี่แหละมรรค สะดวกที่สุด

ในการปฏิบัติ ไม่ข้องไม่ติด ไม่เสียเวลา ไม่ต้องไปนั่งหลับตา นั่งบ้า

อยู่ตรงนั้น เห็นมันเสีย มันสุขมันสงบไป เห็นแล้วผ่านได้ตลอด 

สังโยชน์มันอยู่ไม่ได้หรอก ถ้าจะว่าแล้วนะ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  

สีลัพพตปรามาส มันพังลง มันเป็นพระได้จริงๆ เป็นพระได้ ใจ 

มันประเสริฐ ใจมันดี รับรองว่าตัวเองเป็นพระได้ โอ้...เป็นพระคือ

เป็นอยู่ที่ตรงนี้เอง

ประตูแห่งพระสัทธรรมอยู่ตรงนี้ ภาวะที่ดู ดูแล้วเห็น เห็น 

แล้วไม่เป็น นี่แหละประตูสัจธรรม พระอริยสงฆ์เกิดจากตรงนี้  

คำาว่าพระ มันไม่ใช่สมมตินะ มันเหนือขึ้นมา ไม่ใช่ไปว่า อุกาสะ  

เอสาหัง อันนั้นเป็นสมมติ เป็นสมมติบัญญัติ จริงแบบสมมติ  

พระสมมติ แต่ความเป็นพระจริงๆ คืออันนี้ มันทำาลายสังโยชน์ลง 

คือ “กู” นั่นแหละ เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เป็นไปเพื่อสงบกิเลส  

เป็นไปเพื่อเย็น ไม่มีพิษมีภัยแก่ตนเองและคนอื่น นี่มันถลุง 

ออกไป ย่อยออกไป คำาว่า “กู” นี่ ไม่มีหรอก 

ก็นั่นแหละ พลังแห่งอารมณ์ที่รู้มาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นกองเชียร์ 

ให้รู้ไตรลักษณ์ เห็นสมมติ เห็นทุกข์ อันนั้นก็เป็นพลังสนับสนุนให ้

ไปได้อย่างสง่าผ่าเผย องอาจแกล้วกล้า สังโยชน์ ๓ สังโยชน์ ๕ 

สังโยชน์ ๑๐ มันพังลง มันมีพลังเหมือนพลังของแรงเหวี่ยงของ 

กำาลังใหญ่ๆ มันไปได้ทะลุปรุโปร่ง ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ 

ศีลอันยิ่ง สมาธิอันยิ่ง ปัญญาอันยิ่ง ความบริสุทธิ์ ความหมดจด 

กายมันก็ไม่ได้ทำาชั่ว วาจามันก็ไม่ได้พูดชั่ว ใจมันก็ไม่ได้คิดชั่ว  

มันบริสุทธิ์ มันเป็นพรหมจรรย์ 
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รู้เรื่องฌาน - ญาณ

กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ที่เป็นจริตนิสัย ถ้าจะ 

เปรียบเหมือนกับกิเลสของคนนะ ตั้งแต่ความโง่หลงงมงาย ความ

โกรธ ความโลภ ความหลง ความเชื่อพิธีรีตองต่างๆ มันหลุดนะ 

หมู่นั้นน่ะ พวกนั้นหลุดไปเอง ไม่ได้ทำาอะไรมันหรอก เปรียบ 

เหมือนกับต้นไม้ ลูกไม้อยู่บนต้น เพียงเราเขย่าต้น ผลมันก็หล่น 

ลงมา แต่บางลูกต้องปลิดเอา ต้องสอยเอา จึงจะหลุดลงมา ภาวะ

อย่างนี้ก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเทียนท่านพูดว่า ปลิงมันกัด ถ้าเรา 

ดึงมันออกมา มันออกยาก ดึงปากหนึ่งมันก็ติดอีกปากหนึ่ง แต่ 

ถ้าเรามีวิธี เราเอาน้ำามันก๊าดผสมยาผสมปูนใส่ลงไป มันก็หลุด 

ของมันเอง มันมีวิธีที่ไม่ลำาบาก 

กิเลสบางอย่างเป็นอย่างนั้น อนุสัย กามาสวะ ภวาสวะ  

อวิชชาสวะ ที่มีชื่อเป็นชื่อนั่นนะ มันมีวิธีจะหลุดออก มันไม่ยาก  

มันลัดนิ้วมือเดียวนะ เหมือนกับปลิงนั่นแหละ เหมือนกับต้นไม้ 

บางต้น เอาให้หลอด* ให้แกร็นเลย เหมือนกับน้อยหน่าที่มัน 

หลอดมันแกร็น มันติดต้นดำาปี้อยู่นั่น กามราคะ รูปราคะ อรูปราคะ 

มันก็ไปเห็น ไปรู้ เรื่องฌาน ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน  

จตุตถฌาน ปัญจมฌาน ฌานแต่ละระดับมีองค์สี่ องค์สาม องค์ 

สอง เป็นระดับความปราณีต เป็นความบริสุทธิ์ที่มันไม่ข้องไม่ติด  

มันผ่านไปถึงลบศูนย์ ลบศูนย์ไม่มีค่า ถ้าจะว่าแล้วนะ ชีวิตที่ว่า  

“กู” ไม่มีค่า ไม่หลงเหลือ ไม่มีเหลือ ศูนย์ไปเลย

พลิกล็อก - ขันธ์ ๕ หยุดงาน

การเจริญสติ เข้ามาถึง มาสู่ภาวะที่ดู ถ้าจะว่าแล้วปัญญาญาณ

หรือว่าฌาน มันเพ่งมันเผา อันนี้มันไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้ ความ

บริสุทธิ์ ความหมดจด เกิดความพร้อม ความสมดุล เป็นธรรมชาติ 

เป็นกฎของธรรมชาติ มันเกิดพลิกล็อกอย่างไรไม่รู้ มันเหมือนกับ 

ว่า มันหลุด ขาดออก ถ้าจะว่าก็คือ ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ มันหลุด แต่ก่อนมันร่วมกันทำางาน มันเป็น 

อาชีพ บัดนี้มันหยุดงาน เลิก เข้าสู่ธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่

ธรรมชาติ หมดเนื้อหมดตัว หยุด ไม่มีอะไรหลงเหลือ อ้อ...คล้าย 

กับว่าไม่มีอะไรจะทำาต่อไปอีกแล้ว จบจุดหมายปลายทางของชีวิต 

เห็นความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พระพุทธเจ้ามีจริง  

พระธรรม มรรค ผล นิพพานมีจริง พระอริยเจ้ามีจริง ก็เกิดสะท้อน* หลอด ภาษาอีสาน หมายถึง แคระแกร็น

รู้เรื่องฌาน - ญาณ
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ไปถึงพ่อถึงแม่ ที่อุตส่าห์เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาด้วยความยากลำาบาก 

เป็นธรรมชาติ ก็เพื่อที่จะให้ลูก ให้ชีวิตมนุษย์ทุกคนมาถึงจุดหมาย

ปลายทางอันนี้ มันก็สะท้อนไปอย่างนั้น คุ้มค่าแล้วที่พ่อแม่เลี้ยงมา 

ตอนนั้นเป็นเวลาฉันเพลพอดี ทุกวันก็ไม่ไปฉันเพลหรอก  

เพราะในพรรษานั้นก่อนเข้าพรรษา หลวงพ่อเทียนท่านได้มีคำาพูด 

ที่อยากจะให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการเจริญสติ  

ก็เลยขอโอกาสจากเพื่อน ขอความพิเศษว่า อย่าได้ไปยุ่งเกี่ยว  

มีกิจมีการงานอะไร ก็ขอเป็นกรณีพิเศษในพรรษานั้น ถ้าไม่มาฉัน

เสียสัก ๗ วัน ค่อยไปดู ถ้าไม่มาฉันวันหนึ่งสองวัน อย่าไปตาม  

ถ้าอยากจะฉันก็มา ไม่อยากจะฉันก็ไม่มา พูดอย่างนั้น ในวันนั้น 

ก็เลยไปฉัน ไปฉันก็ไปนั่งร่วมสำารับเดียวกันกับหลวงพ่อเทียน  

หลวงพ่อก็ฉัน 

พอฉันไป ดูตัวเอง มันเป็นกิริยา มือห้านิ้วจับข้าวใส่ปากเป็น

กิริยา การพูดการจา การขบการฉัน การหลับการนอน เป็นกิริยา  

ไม่ใช่กรรม มันหมดเนื้อหมดตัวจริงๆ พอฉันเพลเสร็จ พระกลับ 

หมด ผมก็เลยนั่งอยู่ หลวงพ่อเทียนก็ถาม เป็นอย่างไร? ก็พูด 

ให้ท่านฟังว่า ผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วหลวงพ่อ ไม่มีอะไรเหลือ,  

ทำาได้? ทำาได้หลวงพ่อ, มีศิลปะไหม? มี หลวงพ่อ, ท่านก็พูดต่อไป

ว่า ทำาแค่นี้มันเป็นอย่างนี้หรือ? พระพุทธเจ้ามีจริงไหม? มี มีจริง, 

มรรค ผล นิพพานมีจริงไหม? มีจริง, พระอริยเจ้ามีไหม? มีจริง 

หลวงพ่อ

ช่วยคนให้หมดทุกข์ เป็นหน้าที่

ท่านก็พูดต่อไปว่า การที่จะมาสอนให้คนรู้อย่างนี้นะ มัน 

ดกีวา่ไปทำาบญุ สรา้งวดั สรา้งโบสถ ์สรา้งวตัถสุิง่ของ การทำาคนให้

หมดทุกข์มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกัน ท่านก็พูดไป นี่มันเป็น 

อดีตล้ำาลึก ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้มันสะท้อนใจ มันมีต้นขี้หมูอยู่ 

ต้นหนึ่ง มันเป็นต้นไม้ใหญ่ มีร่มใหญ่ใบดก ที่นั่น เราก็มีอดีต 

ล้ำาลึก เรามีกุฏิหลังหนึ่งทางทิศตะวันออกของวัด วัดป่าพุทธยาน  

มันก็ทำาให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป ก็มีกุฏิหลังสุดท้ายทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นอดีตล้ำาลึก ลึก ลึกในหัวใจ ก็พูดไป มัน 

ให้พูดอย่างนี้ ขอให้ผู้ฟังก็ฟังด้วยธรรม อย่าไปคิดว่า คนนั้นพูด  

คนนี้พูด ให้เหมือนกับแร้งคาบแก้วก็ได้ เอาแต่แก้วนะ อย่าไปเอา 

ตัวแร้ง โบราณท่านว่า

๏ แร้งรูปเร้อร้าร้าย ลุกลุย

 เสพสัตว์ตายกายฉุย เฉียดคลุ้ง

 ปราชญ์รูปปุกปุย กายนอก หมองนา

 แต่จิตภายในฟุ้งเฟื้อง สร้างทางกุศล



ความคิดนั้น มันมีอยู่สองลักษณะคือ ตั้งใจคิดอันหนึ่งและ 

ลักคิดขึ้นมาเองก็อีกอันหนึ่ง พอเราจะตั้งใจดูกาย มันก็คิดโน้น 

คิดนี้ไป อย่าหลงไปกับมัน  อย่ามีตนอยู่ในความคิด มาดูกายที่มัน

เคลื่อนไหวอยู่นี่ เจตนาเคลื่อนไหวอยู่นี่ อาศัยกายเป็นนิมิตเป็นหลัก 

เป็นที่เกาะ เหมือนเราเกาะหลักที่ปักไว้กลางน้ำาไหล เวลาใดเรา 

ปล่อย มันก็พัดพาเราไป เราก็แหวกว่ายขึ้นจับอยู่ที่หลักอีก อันนี้ 

ก็เช่นกัน เวลาที่มันลักคิดไปคุณก็อย่าหลงไปตามความลักคิดนั้น  

ให้กลับมาดูกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่

นี่ตาวิเศษ มาดูอยู่อย่างนี้ ให้มันชำานาญ ให้มันคุ้นเคย 

อยู่กับกายไปก่อน อย่าพึ่งไปยุ่งกับความคิด

ถอดจากคำาบรรยายที่หลวงพ่อพูดใส่เทประหว่างที่สอนธรรมในสหรัฐอเมริกา
พิมพ์ครั้งแรกใน “ตาวิเศษ” พ.ศ.๒๕๓๗

ต�วิเศษ



48 49ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

เหมือนกับเราดูหนังสือ ดูไปดูมามันก็ติดมันจำาได้ มันรู้เรื่อง

ตัวลักคิดก็อันหนึ่ง ตั้งใจคิดก็อันหนึ่ง เวลาใดที่มันลักคิดไป เราก็

รู้สึกตัวคล้ายกับว่าทักท้วงตัวลักคิด เมื่อมันลักคิดทีไรก็ให้รู้ทันมัน 

ก็เท่ากับว่าเราได้สอนมัน หัวเราะเยาะมันก็ได้ พอเราเห็นว่า 

มันลักคิด ความลักคิดมันก็หยุด มันไม่ประสีประสาอะไร มัน 

ไม่ยิ่งใหญ่อะไรหรอก แต่ถ้าเราไม่รู้ทันมัน มันจะย่ิงใหญ่นะ มัน 

จะดึงลากเราไปกับมัน

บางทีมันก็มีอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นคู่กับความคิด กลายไปเป็น

อารมณ์ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย ง่วงเหงาหาวนอนไป เกิดอาการอึดอัด

ขัดเคือง ปรุงแต่งไปต่างๆ นานา คุณก็อย่าพึ่งเข้าไปจำานนต่อมัน

ให้ดูมัน เรามีตาวิเศษแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นกับกาย กับ 

จิตใจเรา เราก็เป็นผู้ดูมันทั้งนั้น สนุกดู สนุกเห็นมัน

มันก็ไม่มีอะไรมาก ดูเข้าจริงๆ มันสรุปให้ว่า มีแต่กาย  

เวทนา จิต และธรรม ที่มันเกิดขึ้นกับกาย กับจิตใจ กายมันก็มีคู่  

ความปวดความเมื่อย ความร้อนความหนาว ความหิวกระหาย  

นั้นมันเป็นอาการของกาย

จิตที่มันคิดโน่นคิดนี่ มันก็มีคู่อยู่เช่นกัน เช่น ความคิด 

ฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย ความง่วงเหงาหาวนอนเหล่านี้ มันเป็น

อาการของจิต ให้ดูมันเห็นมัน

เรามีตาวิเศษแล้ว ยิ่งดูไปเท่าไร ก็ยิ่งเห็นแจ้งเท่านั้น การดู 

การเห็น  มันเป็นประสบการณ์ เป็นบทเรียนที่ดี

ภาวะที่ดูนี้มันก็เกิดความชำานาญ 

เห็นอะไรมันก็รู้แจ้ง

แต่ก่อนเราไม่เคยพบเห็น พอพบเห็นเข้าบ่อยๆ มันก็เห็นแจ้ง  

เหมือนเราเห็นผู้คน ก็จำาหน้าจำาตากันได้ รู้ถึงนิสัยใจคอว่าเป็นคนดี

คนชั่วอย่างไร ควรคบหรือไม่ควรคบอย่างไร มันจะสรุปให้เราว่า  

มันคืออะไร

กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ มันก็คือรูปกับนามเท่านั้น นั่งอยู่นี้ 

เดินอยู่นี้คือรูป คิดไปโน่นไปนี่นั้นคือนาม มันเป็นของสองอย่าง 

ที่อยู่ด้วยกัน แยกกันไม่ออก  ถ้าแยกออกกันเมื่อไรก็เน่าไปเลย
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ตาวิเศษมันพบเห็นเข้าจริงๆ ก็รู้แจ้ง และเห็นจริง ที่มีอยู่ 

เป็นอยู่อย่างนั้น รูปนี้มันเป็นดุ้นเป็นก้อน ฉิบหายเพราะร้อน 

เพราะหนาว หิวกระหายหลายๆ อย่าง

ตัวรู้สึกคิดนึกพาลุกพาเดิน เคลื่อนไหว รู้อะไรได้นั้นเป็นนาม 

มันเป็นของสองอย่างที่อยู่ด้วยกัน นั่งอยู่นี้คือรูป คิดไปโน้นคือนาม

ตาวิเศษมันพบเห็นเข้าจริงๆ ก็รู้แจ้ง แต่ก่อนเราไม่รู้แจ้ง ถูก

มันหลอกมาตั้งนาน หมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์ต่างๆ ของรูป 

ของนาม จำานนต่ออาการต่างๆ ที่มันสั่งการ มันสั่งให้หัวเราะร้องไห้ 

สั่งให้รักให้ชัง ทำาตามความโกรธโลภหลงนึกว่าตัวตนไปเสียทั้งหมด

เป็นขี้ข้ารับใช้ต่ออาการต่างๆ จำานนต่ออาการต่างๆ ที่มัน 

สั่งการ รูปมันเป็นดุ้นเป็นก้อนคือร่างกายนี้ มันเป็นทาสของนาม 

เขาสั่งให้ทำาอะไร ๆ  ก็ทำาไปหมดทุกอย่าง สั่งให้กินเหล้า สูบบุหรี่  

สั่งให้เอาปืนมายิงตัวเองก็ทำา สั่งให้แขวนคอตัวเองก็ทำา สั่งให้กิน 

ยาพิษก็กิน เฉพาะรูปนี้ทำาอะไรไม่เป็นหรอกนะ ทำาดีก็ไม่เป็น  

ทำาชั่วก็ไม่เป็น

การยกมือเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี้ อะไรมันสั่ง สั่งให้ลุก สั่งให้

เดิน สั่งให้นั่ง สั่งให้หัวเราะและร้องไห้ อะไรมันสั่ง

บัดนี้เราก็มาพบเห็นตัวการของมันเข้าแล้ว ที่แท้ก็คือนาม 

มันเป็นนาย รูปกายมันเป็นบ่าว

ตาวิเศษมาพบเห็นเข้า พบกับความจริงเข้า มันเปิดเผยออกมา  

รูปมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น ฉิบหายเพราะร้อนหนาว  

เจ็บไข้ได้ป่วย

ตัวรู้สึกคิดนึกพาลุกพาเดิน เคลื่อนไหว รู้อะไรได้นั้นคือนาม 

มันเป็นของสองอย่างที่อยู่ด้วยกันดังที่ว่ามา

ตาวิเศษพบเห็นเข้า มันเปิดเผยออกมา รูปมันเป็นธรรมของ

มันอยู่อย่างนั้น และมีอาการต่างๆ เป็นคู่กับรูป เช่น ความเจ็บไข้ 

ได้ป่วย ความร้อนความหนาว

นามสัมผัสไม่ได้ แต่มีอำานาจ มันป่าเถื่อนไม่เป็นธรรมต่อรูป  

เฉพาะรูปก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว รูปนี้จริงๆ เป็นธรรมชาติ แต่ก็มีอาการ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับรูป เช่น ความปวดความเมื่อย ความร้อนความ

หนาว ความหิวกระหาย มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูป มันก็ 

ทบทวนกลับไปอีกทีหนึ่ง

ถ้ารูปไม่รู้จักร้อนหนาว หิวกระหาย มันก็ไม่ใช่รูป มันเป็น 

ของมันอยู่อย่างนั้น แต่ก่อนเรายังไม่พบเห็น ก็เอาอาการต่างๆ  

เหล่านั้นมาลงโทษตัวเอง เป็นตัวตนอยู่ในอาการเหล่านั้น 
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พอมารู้แจ้งเข้า ก็มอบให้อาการของมันไป ไม่เอามาลงโทษ

เหมือนเมื่อก่อน มันไม่ใช่ตัวตนอะไร แต่ก่อนหิวก็ทุกข์ใจ ร้อน 

หนาวก็ทุกข์ใจ เป็นการทุกข์ใจเรื่องของนาม อาการของนามก็ 

เอามาเป็นทุกข์กาย ทั้งรูปและนามไม่เป็นธรรมต่อกัน เอามาเป็น 

ตัวเป็นตน เอาอาการของรูปเอาอาการของนามมาเป็นตัวเป็นตน  

มีตัวตนอยู่ในอาการเหล่านั้นเต็มไปหมด

พอมาพบเห็นเข้า ก็มอบให้ธรรมชาติและอาการของมันไป  

มันไม่ใช่ตัวตนอะไร มีที่วางที่ปล่อยปลงลงได้ บางอย่างก็บรรเทา 

บางอย่างก็กำาหนดรู้ บางอย่างก็ละออกไป ไม่ได้เอามาเป็นตัวตน

เหมือนเมื่อก่อน 

รู้จักแจกแจงแยกออกไป ตัวกูก็ลดหดหายไปได้จริงๆ บัดนี้

หลุดพ้นออกจากทุกข์ได้บ้างแล้ว

นามก็คือความรู้สึกคิดนึก มันก็เป็นธรรมชาติ และมีอาการ

เช่นเดียวกับรูป เช่น ความลักคิดปรุงแต่ง โกรธ โลภ หลง  

อึดอัดขัดเคือง เป็นอาการย้อมจิตใจคือนาม มันไม่ใช่จิตใจ แต่มัน 

เกิดขึ้นกับจิตใจ

ตาวิเศษเห็นแจ้งว่า นั่นคืออาการของนาม ไม่ใช่ธรรมชาติ 

ของนาม มันเป็นเพียงอาการเท่านั้น ถ้าเราไม่แจ้งมันก็เป็นเรื่อง 

ยิ่งใหญ่ ทำาลายผู้คนมามากต่อมากแล้ว มีตัวตนอยู่ในอาการว่า 

เราโกรธ เราเป็นผู้โกรธ ทำาตามความโกรธจนเสียผู้เสียคนมามาก 

เกิดเป็นปัญหาสังคม

ตาวิเศษเห็นแจ้งเข้า ก็รู้จักแยกแยะออกจากจิตใจจริงๆ  

แต่เดิมปกติอยู่ บริสุทธิ์อยู่ แต่อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับจิตใจ  

ทำาให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัว อุปมาเหมือนเมฆมาปิดบังดวงจันทร์  

ทำาให้เกิดความมืดบอด ไม่เห็นความจริง เหมือนกับองคุลีมาล 

ตรัสภาษิตไว้ว่า “แต่ก่อนเราไม่รู้แจ้ง ประมาทลุ่มหลงมืดบอด  

บัดนี้เราไม่ประมาทเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เราหลุดพ้นจากความ 

มืดบอดแล้ว เหมือนดวงพระจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้น”

ตาวิเศษรู้จักแยกแยะออกจากกันอีก อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

กับรูปกับนามนั้น มันเป็นของที่ไม่เที่ยง เราทำาตามมันไม่ได้อีกแล้ว 

โดยเฉพาะตัวลักคิดนี้นะ คิดขึ้นมาแล้วเกิดโกรธ โลภ หลง เป็น 

กิเลสตัณหาไป เป็นราคะปรุงแต่ง เป็นสังขารไป กลายเป็นภพ 

เป็นชาติไป  มันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้น

พอเรามีตาวิเศษรู้แจ้งรู้ทันมัน มันก็จบลงอย่างง่ายดาย มัน 

ไม่ใหญ่โตอะไร แล้วมันก็สรุปให้เราคือ เหตุปัจจัยมีแต่ความ 

รู้สึกตัวกับความหลงตัวเท่านั้น ถ้าเรามีความรู้สึกตัวทุกอย่างมันก็

ปกติ ความรู้สึกตัวเป็นปู่เป็นย่าของความดีความถูกต้อง เป็นที่เกิด
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แห่งศีล สมาธิ และปัญญา ตัวหลงคือโมหะ ก็เป็นปู่เป็นย่าของ 

อกุศลทั้งหลาย เป็นที่เกิดของความโกรธ โลภ หลง เกิดสังขาร 

ปรุงแต่งเป็นทุกข์

ถ้าเรามีความรู้สึกตัวคือตาวิเศษดวงนี้ ก็เหมือนกับว่าเราเป็น

เจ้าของบ้าน คนดูแลบ้าน ถ้าบ้านมีเจ้าของก็ปกติปลอดภัย 

ความลักคิดนี้มันป่าเถื่อน มันเป็นโสเภณีจิต จิตที่ไม่มี 

ผู้ดูแล ไม่มีเจ้าของ มันจะคิดอะไรก็ได้ แต่ก่อนเป็นอยู่อย่างนั้น 

เรายังไม่มีตาวิเศษ เราไม่เห็นมัน บัดนี้เราเห็นมัน มันก็อาย ถ้า 

มันลักคิดทีไรเรารู้ทัน ก็เท่ากับเราได้สอนมันแล้ว เป็นบทเรียนที่ดี 

เป็นประสบการณ์ที่ดี เหมือนกับเราสอนลูก ครูสอนนักเรียน เวลา

ใดที่ลูกทำาผิดเราสอน นักเรียนทำาผิดเราสอน เราเฉลยให้เขา  

เขาก็ได้ความฉลาด นั้นเป็นบทเรียนที่มีค่ามาก จงใส่ใจตอนนั้น 

ให้มากๆ มันเป็นจุดอ่อน จุดผิดถูกอยู่ตรงนั้น เวลาใดที่มันผิด  

เราไม่เห็นมัน ความผิดก็เอาไปฟรี เลยเคยตัวจนเป็นนิสัย ก็ด้าน 

ไปเลย ทำาผิดอย่างหน้าด้านๆ ไปเสีย

ตาวิเศษเห็นตัวลักคิด

เรามีตาวิเศษแล้ว เห็นตัวลักคิดแล้ว แต่ก่อนเราไม่รู้ บัดนี ้

เรารู้ทันตัวลักคิด รู้ทันทุกครั้งที่มันลักคิด พอเห็นมันก็หยุด ก็ 

ชื่อว่าได้สอนมันแล้ว ได้สอนจิตแล้ว ถ้าไม่มีตัวดูมันก็หลงคิดไป  

บัดนี้เราเป็นเจ้าของบ้าน เราเฝ้าบ้าน แต่ก่อนนี้มันง่ายที่จะหลงคิด 

แต่บัดนี้มันง่ายที่จะรู้ เพราะเรามีประสบการณ์รู้เท่าทัน รู้แจ้งว่า 

มันเป็นอาการอย่างไร เป็นธรรมชาติอย่างไร

ตาวิเศษก็เห็นแจ้งว่า อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนั้น 

มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เหมือนกับว่ามันเป็นขยะ มันเป็น 

ของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวตนอะไร มันก็ไม่ยึดถือว่า  

เป็นตัวตนอะไร  มันเอาไปทิ้งลงในถังขยะ คือพระไตรลักษณ์ 

ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน มันเป็นของ

ความโกรธ โลภ หลง สิ่งเหล่านั้นมันเป็นขยะ บัดนี้มันมีที่ทิ้ง  

มันเห็นที่ทิ้ง เหมือนกับว่าถังขยะอยู่หน้าบ้านของท่าน มันมีที่ทิ้ง  

ก็เกิดความสะอาดขึ้นมาแล้ว บัดนี้ไม่มีขยะเหมือนเมื่อก่อน แต่ก่อน

มีขยะเต็มไปหมด มีรอยรัก รอยแค้น รอยได้ รอยเสีย โลภ โกรธ 

หลง เต็มไปหมด บัดนี้มันสะอาดจริงๆ 
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ภาวะที่ดูแล้วเห็น เห็นแล้วไม่ได้เข้าไปเป็น เหมือนกับว่า 

เข้าอู่ซ่อมก็ว่าได้ มันก็ปกติคืนมาได้จริงๆ มันไม่มีรอย

ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับว่า กายใจของเรา

นี่เปรียบเหมือนรถมือสอง ใช้มามาก ถูกชนทรุดโทรมไปหมดเลย 

บัดนี้เหมือนกับเข้าอู่ซ่อม ความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นอู่ ภาวะที่ดู 

ที่เห็น ไม่ได้เข้าไปเป็น เป็นนายช่างซ่อม ก็ทำาให้กายใจคืนสู่ความ 

ปกติ คืนมาได้จริงๆ ใหม่เอี่ยมจริงๆ ล่วงพ้นภาวะเก่าได้จริง 

เป็นอิสระ ปลดปล่อยตนเองได้

หยุดการแสวงหาครูอาจารย์ มั่นใจเพราะได้พบเห็นเข้าจริงๆ  

ได้สัมผัสกับตัวเองเข้าจริงๆ ได้ทิศได้ทาง ได้ลืมตาขึ้นมา ถ้าจะ 

เปรียบกับการเรียนหนังสือก็พออ่านออกเขียนได้ ช่วยตัวเองได้บ้าง 

รู้เรื่องรู้ราวว่าผิดถูกอย่างไร รู้จักแก้ รู้จักไขออก เปิดออก

ถือเอาอาการแก้ไขเป็นศิลปะ ขยันแก้ เห็นผิดก็แก้เป็นถูก 

ได้ทันที มันเกิดขึ้นมาให้เราแก้ กระตือรือร้นในการแก้ไขเปลี่ยน 

ความร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้จริง

ในรูปนามนี้ ก็รู้แจ้งเห็นแจ้งจริงๆ ธรรมชาติเป็นอย่างไร มี

อาการอย่างไร ไม่ได้จำานนเหมือนเมื่อก่อน เป็นอิสระ ปลดปล่อย

ตนเองได้ มันเป็นสูตรของชีวิตจริง ๆ  ก็แก้ได้จริงๆ หลุดพ้นออกมา

ได้จริง 

ขณะนั้นมันก็มีปิติสุขอยู่สองสามวัน ทบทวนกับภาวะที่ได้

พบเห็นมา ไม่ใช่นั่งคิดนอนคิด มันพบเห็น มันมีโอกาสพบเห็น  

ก็เดินจงกรมอยู่ สร้างสติอยู่อย่างนั้นแหละ มันเป็นธัมมวิจยะ  

มันเป็นโยนิโสมนสิการ มันไม่ใช่คิดนะ

จิตใจมันดี มันไม่เคยพบเห็น ความทุกข์บางอย่างก็หมดไป 

ความลังเลสงสัยก็หมดไปจริงๆ เป็นชีวิตที่เปลี่ยน ล่วงพ้นภาวะ 

เก่าจริงๆ

พูดถึงตอนนี้มันเป็นอดีตล้ำาลึกของชีวิต มันเป็นประสบการณ์

ของชีวิต ขอพูดสักหน่อย ในสมัยหนึ่งที่หลวงพ่อยังเป็นฆราวาส  

และกำาลังสร้างสติอยู่ หลวงพ่อเทียนเดินมาหา ท่านถามว่าเป็น 

อย่างไร ก็ตอบท่านอย่างไม่สะทกสะท้านอะไรเลย

บอกท่านว่า “ผมรู้จักรูปนามครับหลวงพ่อ”

หลวงพ่อเทียนก็ทักท้วงขึ้นว่า “โอ้...คนไม่รู้จักรูปนามก็คนบ้า 

แล้ว” ก็ตอบท่านทันทีเลยว่า “ครับ แต่ก่อนผมบ้าจริงๆ แต่บัดนี้ 

ผมไม่บ้าแล้ว” หลวงพ่อเทียนก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ข้างๆ ใต้ต้น 



58 59ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

ขี้หมูใบดกร่มรื่นดี เราใช้ที่นั่นทำาความเพียร เราก็นั่งอยู่ก็อยาก 

จะพูด แต่ก็อดเอาไว้ รอฟังหลวงพ่อ ถ้าหลวงพ่อเทียนไม่พูดอะไร

อีก ก็จะพูดให้หลวงพ่อเทียนฟัง

หลวงพ่อเทียนท่านก็พูดว่า “รู้จักรูปนามก็พอปานนั้น ไม่มี

ประโยชน์อะไร” ก็ตอบท่านทันทีเลยว่า “มีประโยชน์ครับหลวงพ่อ 

ผมหมดทุกข์ได้มากจริงๆ หายโง่มากแล้วจริงๆ หมดความลังเลใจ

สงสัย เป็นชีวิตที่เปลี่ยนจากเดิมจริงๆ ครับ มันไม่เคยรู้เห็นอย่างนี้

มาก่อน สิ่งที่ผมรู้เห็นมันมีอยู่จริงๆ” มันอยากจะพูดไปมากๆ แต่ว่า

อดเอาไว้ อุปมาเหมือนกับเรามีเงินหมื่นเงินแสนอยู่ในกระเป๋า  

ใครจะมาว่าเราไม่มีเงิน เราจะไปเชื่อได้อย่างไร เงินก็ใช้ได้จริงๆ 

เราก็คอยฟังหลวงพ่อท่านจะพูดอะไร ถ้าท่านไม่พูดก็จะพูดไปอีก  

หลายอย่าง มันกล้านะ

หลวงพ่อเทียนก็พูดว่า “มีประโยชน์ก็มีประโยชน์น้อยๆ  

เหมือนกับกบโคกกบภูเขา มันไม่เคยพบน้ำา มันตะเกียกตะกาย 

มาเจอน้ำาในกะลามะพร้าว มันก็ดื่มกินได้มุดได้ แต่มันเป็นน้ำา 

ในกะลา ถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขเล็กๆ น้อยๆ ถ้าเป็นความรู้ก็เป็น 

ความรู้น้อยๆ มันยังมีน้ำาในอ่างในบึงอีกมาก”

“คุณมีความรู้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเล็กน้อย คุณทำาอย่างนั้น 

มันรู้ได้จริงๆ หรือ” ก็ตอบท่านว่า “รู้ได้จริงๆ ครับ” ตอนนั้นก็ยัง 

เป็นฆราวาสอยู่ ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน

“ถ้าคุณทำามากกว่านี้ มันจะไม่รู้มากกว่านี้หรือ?”

“ครับ ผมจะทำาต่อไปโดยที่ไม่ลังเลใจ ผมไม่ทำาแบบอื่นอีก”

หลวงพ่อเทียนท่านก็สอนบอกให้หลายอย่าง ท่านก็บอกให้ 

ทำาจังหวะไวกว่าแต่ก่อน เดินจงกรมให้ไวกว่าแต่ก่อน 

ให้บำาเพ็ญทางจิต มีสติดูกาย มีสติดูจิต มีจิตดูจิต ให้คุณ 

ดูให้เห็นทุกข์ ดูรูปทุกข์ นามทุกข์ รูปธรรม นามธรรม รูปโรค  

นามโรค รูปสมบัติ นามสมบัติ เราก็มีความมั่นใจมาก มันก็ 

บอกทางอยู่แล้ว คล้ายๆ กับเราจะรื้อบ้าน มันก็บอกจุดที่จะรื้อ 

ทำาก่อนทำาหลัง ทิศทางมันก็ไปทางนั้นอยู่แล้ว เหมือนกับเราจับ 

เส้นทางได้ ก็เดินไปคล่องตัว ได้โอกาส ได้จังหวะสะดวก

พอดูมันก็เห็นทุกข์ เห็นรูปทุกข์ เห็นนามทุกข์ ความทุกข์ 

ของรูปมีมาก คล้ายกับว่ามาเข้าแถวให้ดู นับตั้งแต่การหายใจเข้า

หายใจออก มันก็แก้ทุกข์ของมัน การกลืนน้ำาลาย กะพริบตา  

การยืน เดิน นั่ง นอน การกิน การขับถ่าย ก็เป็นการบรรเทาทุกข์

ของมัน รูปนี้มันเป็นก้อนทุกข์มากมาย จนไม่สามารถที่จะเอามา 

พูดในที่นี้ได้ พอมาเห็นเข้าอย่างนี้มันสลดใจ สงสารรูป

น้ำาตาซึมเลย แต่ก่อนเราก็สูบบุหรี่ เราจะยังเอาบุหรี่มาให้รูป 

มันคาบสูบอีกอยู่หรือ ต้องเป็นธุระต่อรูปอีกหลายอย่าง
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บุหรี่หล่นไปเลย กระทบกระเทือนไปถึงความโกรธ โลภ หลง 

ที่ทำาให้รูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ เห็นรูปทุกข์ นามทุกข์ ระหว่างรูป

กับนามก็มีผลกระทบต่อกัน ไม่เป็นธรรมต่อกัน เช่น ความร้อน 

ความหนาว หิวกระหาย เจ็บปวด ก็ทำาให้นามคือจิตใจเป็นทุกข์  

ความโกรธ โลภ หลง คิดเศร้าโศก ก็ทำาให้รูปเป็นทุกข์จนนอนไม่ได้  

กินไม่ได้ บางทีจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดอัมพาต เพราะคิดมาก  

เกิดโรคกระเพาะอาหารสารพัดอย่าง

ถ้ารู้แจ้ง 

ก็รู้จักแยกรูปกับนามออกจากกัน

ขอยกตัวอย่างสมัยหนึ่ง ไปสอนธรรมที่ภาคเหนือ มีพระ 

ไปด้วยกันสามรูป ก็นั่งรถสีส้ม เขาให้นั่งข้างหลังอัดกันแน่น  

ตอนนั้นเป็นช่วงฤดูร้อน อากาศอบอ้าวมาก เขาก็จอดอยู่นานๆ ไม่

เปิดพัดลม พระที่ไปด้วยก็บ่นว่าไม่ไหวๆ แย่ๆ ตายๆ ดูหน้าตา 

ก็แสดงถึงมีทุกข์มาก เหงื่อไหลโชกเลย เราก็นั่งอยู่ข้างๆ กัน ก็ 

พูดในใจว่าไม่ตายๆ ไม่แย่ๆ ไม่เป็นไร เป็นเช่นนั้นเอง พูดอยู่ 

ในใจนะ
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ผู้ที่ไม่รู้จักธรรมชาติ และอาการของกายใจ ความร้อนก็ 

เอามาลงโทษ ใจก็เป็นทุกข์ มีตัวตนอยู่ในความร้อน หมดตัว 

ไปกับความร้อนจนเป็นทุกข์ ถ้าเรารู้แจ้งก็รู้จักแยกออกจากกัน  

ระหว่างรูปกับนาม ไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อกันและกัน

พอเรามารู้แจ้งอย่างนี้ ก็เกิดความเป็นธรรมขึ้นระหว่างรูป 

กับนาม ภาวะที่เข้าไปเห็น ความรู้สึกตัวเข้าไปดู มีความเป็นกลาง 

เกิดมีความเป็นธรรมขึ้นมา

ความรู้สึกตัวเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งหลาย เป็นตลาดนัด 

ของความดี ความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นจากตัวเราก่อน ถ้าเราจะ 

ไปแสวงหาความเป็นธรรมข้างนอกคงยากลำาบาก

ตาวิเศษมันรู้เห็นเข้าอย่างนี้ คล้ายกับว่ารูปกับนามจะไม่มี 

การเบียดเบียนกันอีกต่อไป เป็นกองของใครของมัน ตั้งแต่บัดนั้น

เป็นต้นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

เรารู้แจ้งแล้วว่า ธรรมชาติของรูปเป็นอย่างไร อาการของรูป

คืออะไร ธรรมชาติของนามคืออะไร อาการของนามเป็นอย่างไร  

มันทบทวนในสิ่งที่รู้ เห็นมาแล้ว ก็ทำาให้เกิดความกระจ่างขึ้น  

หลุดพ้นได้จริงๆ 

ทะลุไปถึงเห็นทั้งรูปโรค นามโรค ซ้ำาเข้าไปอีก โรคของรูป  

โรคของนามก็มีมากจนนับไม่ถ้วน เกิดการเบื่อหน่ายในทุกข์มากๆ  

ทีเดียว เห็นแจ้งในทุกข์ อยากออกจากทุกข์ให้ได้ 

รูปทำา นามทำา มันทำาดี มันทำาชั่ว ก็เพราะรูป ก็เพราะนามนี้  

มันจะละความชั่ว ทำาความดี ก็เพราะรูป ก็เพราะนามอันนี้ ก็ 

เกิดจากความมั่นใจเข้าจริงๆ

รูปธรรมอีกแบบหนึ่งก็มี นามธรรมอีกแบบหนึ่งก็มีอีก มัน 

เป็นธรรมชาติของมันอย่างไร รู้รอบ รอบรู้เข้าไปอีก มันเป็นไปเอง

ธรรมชาติมันถูกเปิดเผยออก ทุกข์อยู่ที่ไหนก็พบเห็นจนหมดสิ้น 

คล้ายๆ เป็นอย่างนั้น

บัดนี้มันได้หลักฐานของชีวิตแล้ว มันเป็นสูตรของมัน สูตรผิด

ก็มี สูตรถูกก็มี แต่ก่อนเราก็เชื่อความคิดต่างๆ ไป เช่นเรื่องบุญ 

ก็คิดเอา คิดเอาจากคนอื่น สิ่งอื่น คิดว่าจะได้บุญจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

นอกตัวไปหมด บางทีก็เป็นแต่เพียงพิธีสวดอ้อนวอนไป ทำานอกตัว

ไป บาปก็กลัวในความคิด คิดกลัวตกนรก กลัวเป็นเปรตอสุรกาย

บัดนี้มันพบเห็นเข้าก็ละความชั่ว ทำาความดี เอารูปเอานามนี้

ละชั่วทำาดี ทำาดีมันก็ดีได้ ทำาชั่วมันก็ชั่ว

นี้คือศาสนา ศาสนาก็คือตัวตนคนนี้ คือไม่คิดชั่ว ทำาชั่ว  

ไม่พูดชั่ว ถ้าใครยังคิดชั่ว พูดชั่ว ทำาชั่วอยู่ เขาก็ยังไม่มีศาสนาเลย 

แม้เขาจะว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ เขาก็ยังไม่มีศาสนา ว่าแต่ปากเฉยๆ เป็น

ภาษานกแก้วนกขุนทองไป
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จิตใจมันดี ใจดี ใจรู้แจ้งเห็นจริง ฉลาดกว่าแต่ก่อน นี้คือ  

บุญคือกุศล มันไม่มืดแปดด้านเหมือนเมื่อก่อน

ตาวิเศษเห็นบุญ เห็นบาป เห็นเข้าอย่างนี้ มันสัมผัสเอา 

อย่างนี้ ไม่ต้องไปถามใครอีก ว่าได้บุญไหม เป็นบาปไหม อุปมา

เหมือนกับเรากินอิ่มแล้ว เราจะยังไปถามคนอื่นหรือว่าเรากินข้าว 

อิ่มหรือยัง มันตอบเอาเอง มันไม่มีคำาถาม มันมีแต่คำาตอบ คนอื่น

ตอบให้ก็ไม่ถูก ตัวเราต้องตอบเอาเอง

ตาวิเศษเห็นบุญ เห็นบาป เห็นทุกข์

ถ้ามีการดู มันก็เกิดการเห็น ถ้าเห็นแล้วไม่ได้เข้าไปเป็น  

การหลุดพ้นมันก็มีอยู่ตรงนั้นแล้ว

ความทุกข์มันบอก ความทุกข์ต่างๆ มันบอก เกี่ยวข้อง 

กับมันให้ถูก ทุกข์บางอย่างบรรเทา ทุกข์บางอย่างกำาหนดรู้ ทุกข์ 

บางอย่างต้องละ

แต่ก่อนเราไม่รู้แจ้งเห็นแจ้ง ก็นึกว่าเป็นตัวตนทั้งหมด ที่แท้

มันเป็นของมันอยู่เช่นนั้น กว่าจะมารู้เห็นอย่างนี้เกือบตายทิ้งไป 

เปล่าๆ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นงูเป็นปลา

พอมีตาวิเศษ ก็ได้พบเห็นเข้าจริงๆ ตื่นออกจากทุกข์จริงๆ  

ที่เรียกว่า พุทโธ คือมันตื่นออกจากทุกข์จริงๆ ถ้าจะว่าแล้ว บัดนี ้

ก็เข้าถึงพุทธศาสนาได้แล้ว จิตใจมันรู้มันตื่นออกจากทุกข์ มัน 

ไม่หลับไม่หลง ไม่ประมาท เบื่อหน่ายในกองทุกข์ของรูปของนาม

ความโลภ โกรธ หลง บัดนี้ไม่มีที่ตั้งแล้ว รู้เห็นทาง เห็น 

หลักฐานแล้วว่าเท็จจริงอย่างไร ตาวิเศษเห็นแจ้งเข้าอย่างนี้มันเกิด 

ปีติ เหมือนกับเราทำางานอะไรที่มันสำาเร็จ ก็มีความภูมิใจบ้างเป็น

ธรรมดา

ความจริงมันบอก ธรรมชาติมันสอน มันได้จังหวะ ได้โอกาส 

มันก็เห็นสมมติบัญญัติทะลุไป ต่างจากคำาพูดนี้มาก เป็นปรากฏการณ ์

เหมือนแสงสว่างทำาลายความมืด ถึงคราวมันต้องเป็นอย่างนั้น  

กระแสธรรมมันบอกทางได้ คล้ายเป็นอย่างนั้น เห็นสมมติ เห็น

บัญญัติ มันทะลุไปทางนั้น มันอยู่ไม่ได้ มันเอียงไปสู่ความพ้นทุกข์ 

ก็ว่าได้ ส่ิงใดที่เป็นไปในทางให้เกิดทุกข์ เกิดหลง มันชนเข้าไป 

กระจุยกระจาย เป็นอย่างนั้น

การเข้าไปเห็นสมมติ เหมือนกับว่ามันตกแหล่งแห่งตัวกูของกู 

ความโง่หลงงมงายทั้งหลายอยู่ในดงของสมมติทั้งนั้น ตาวิเศษ 

พบเห็นเข้าเช่นนั้น ไม่มีอะไรเข้าปิดบังได้ มันก็รื้อถอนความ 

โง่หลงงมงายออกจากจิตใจได้จริงๆ มันเบากายเบาใจจริงๆ อุปมา

เหมือนกับเราหาบของหนักเดินทางไกลหลายวัน พอมีคนมารับ 
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ของหนักออกจากบ่า เราแทบจะเดินไม่เป็นเลย มันเบาเอามากๆ 

เหมือนเดินไม่ได้เหยียบพื้นดิน จิตใจก็เบาว่างไปเลย เกิดการ 

เบากายเบาจิตใจจริงๆ

ความโง่หลงงมงายแตกกระจุยกระจายไป ยังไม่ทันได้คิด 

หาเหตุหาผลอะไรเลย มันหลุดหล่นไป เหมือนกับเราสบตากับ 

สัตว์ป่า พอเราเห็นมัน มันเห็นเรา มันก็วิ่งหนีไปเลย ยังไม่ได้ 

ขับไล่อะไร

สมมตินี้ มีมากเหลือเกิน เต็มโลก ไม่สามารถพรรณนาได้

ทั้งหมด เป็นวัตถุสิ่งของ เป็นคำาพูดคำาจา ชื่อเสียงเรียงนาม สมมติ

บัญญัติเอาทั้งนั้น จริงแบบสมมติ ไม่จริงแบบปรมัตถ์

มีตัวมีตนอยู่สมมติบัญญัติเต็มไปหมด กูรัก กูชัง กูได้  

กูเสีย กูชอบ กูไม่ชอบ ของกู ของมึง กูดีกว่ามึง มึงเลวกว่ากู  

มึงๆ กูๆ เต็มไปหมด จนกลายไปเป็นอุปาทาน เกิดการขัดแย้ง 

ทะเลาะวิวาทกัน ของกู ของมึง หมดตัวไปกับสมมติ สมมติขึ้นมา 

แล้วก็ว่าชอบ สมมติขึ้นมาแล้วว่าไม่ชอบ ของอย่างเดียวบางที 

ก็ชอบ บางทีก็ไม่ชอบ บัญญัติเอาว่าดี ว่าไม่ดี

สมมติข้ึนมาแล้วกลัว สมมติข้ึนมาแล้วกล้า มีวัตถุอาการ 

ต่างๆ ในตัว นอกตัว เต็มโลก ทับถมจิตใจของคนผู้ไม่รู้แจ้งรู้จริง

สมัยก่อนก็เป็นหมอไสยศาสตร์ เล่าเรียนคาถาอาคมต่างๆ  

มาก บริกรรมตลอดทั้งคืนก็ไม่จบ ต้องบริกรรมเป็นบางคาถาไป 

ตามเหตุตามปัจจัย ถ้ามีคนเอาไปไล่ผีขับผี ก็ต้องบริกรรมคาถา  

ขับผีไล่ผี  ถ้าไม่บริกรรมคาถาจะไม่แคล้วคลาด

บางคาถาต้องบริกรรมให้ตัวใหญ่คับห้อง หนังหนา จึงหยุดได้  

ถ้าบริกรรมแล้วตัวไม่ใหญ่ หนังไม่หนา หยุดไม่ได้ คาถาจะไม่ 

แคล้วคลาด มันเป็นเอาขนาดนั้น นึกว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ บ้า 

หอบฟางแล้วเรา

แต่ก่อนก็สักยันต์เต็มตัว แต่เป็นสีแดง ดูไม่เห็น ถ้าเป็น 

สีดำาแล้วก็คงจะเป็นอนุสาวรีย์แห่งความโง่หลงงมงาย

มันตกแหล่งแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งจริงๆ เอาไม่อยู่แล้ว  

มีแต่ความรู้ทะลุปรุโปร่ง มันจะเป็นจินตญาณไปคิดรู้อะไรมากๆ  

ทีเดียว มันรู้อยู่แบบนี้หลายวัน บางทีมันไม่ได้กำาหนดเคลื่อนไหว 

เลย มีแต่นั่งรู้ไป อมยิ้มอยู่อย่างนั้น มันเป็นปีติสุขบอกไม่ถูก  

ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน รู้แจ้งหลุดพ้นไปจริง มันจะไปเอาความรู้  

มันจะไปเอาความสุข
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เวลามันรู้ ก็อย่าเข้าไปเป็นผู้รู้

เวลามันมีสุข ก็อย่าเข้าไปเป็นผู้สุข

ให้ดูให้เห็นมัน อย่าเข้าไปเป็น

แต่ว่าได้ยินหลวงพ่อเทียนท่านสอน ในเวลาทำาวัตรเช้า  

ทำาวัตรเย็น เราฟังแล้วก็นำามาประกอบกับการปฏิบัติ ท่านก็สอนว่า 

เวลามันรู้ ก็อย่าเข้าไปเป็นผู้รู้ เวลามีสุข ก็อย่าเข้าไปเป็นผู้สุข ให้ 

ดูให้เห็นมัน อย่าเข้าไปเป็น

หลักนี้ยอดเยี่ยมมาก เป็นสูตรที่ผ่านได้ตลอด ถ้าจะเปรียบ 

ก็เหมือนทางฟรีเวย์ ไฮเวย์ ทางด่วนอะไรทำานองนั้น มันผ่าน 

ได้ตลอด ไม่มีติด จราจรของชีวิตคล่องตัวดี

พบเห็นสิ่งอันใดมา มันบ่งบอกความจริง ความผิดความถูก 

มันบอก เห็นความทุกข์มันจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เห็นผิด 

มันจึงมีถูก เห็นความโง่หลงงมงายมันจึงเกิดความฉลาด 

ก็ได้ประสบพบเห็นมาจริงๆ สภาวะการดูการเห็นนี้ประเสริฐ 

มันก็มีการหลุดพ้นอยู่ในนั้น เช่นเราเห็นงู งูก็ไม่ได้กัดเรา เห็นทุกข ์

ก็พ้นจากทุกข์ เห็นหลงก็เกิดความรู้ฉลาด ไม่โง่อีก มีความมั่นใจ

เช่น เห็นสมมติบัญญัติ วัตถุอาการต่างๆ ดังที่ว่ามา แต่ก่อน 

เราก็ไปเอาดีจากสิ่งอื่นวัตถุอื่นนอกตัวไป คิดว่าสิ่งอื่นจะช่วยเรา  

รุ่นนั้นรุ่นนี้ รุ่นกูทำาเอง อะไรทำานองนั้น

ตาวิเศษมันดูมาตั้งแต่ต้นแล้ว เกรดมันดี มันสนับสนุน ถ้า 

จะเปรียบก็เหมือนการเรียนหนังสือ มันจบชั้นประถมมาดี เกรด 

มันดี ก็เข้าต่อชั้นมัธยมได้ดี เกรดมันดี ก็ต่อไปยังชั้นอุดม หรือ 

เปรียบเหมือนนายช่างที่เขามีฝีมือดี ก็เลื่อยเล่มเก่าของเขานั่นแหละ 

ค้อนก็อันเก่า สิ่วก็อันเก่า เขาใช้มานานจนมันเป็นศิลปะ มีฝีมือ 

เยี่ยม ชำานาญ เป็นอย่างนั้น

เกรดมันดีมาตั้งแต่ต้นโน้น ตั้งแต่เห็นรูปเห็นนาม เห็นแล้ว 

ไม่ได้เข้าไปเป็น นี้แหละทางแท้ๆ ทางผ่านได้ตลอด มรรคแท้ๆ  

พบทางจริงๆ มันเป็นชัยภูมิของนักรบก็ว่าได้ เราเป็นชาวชัยภูมินั้น 

มันเป็นภูมิลำาเนาที่อยู่ แต่ชัยภูมิที่อยู่ของพระโยคาวจรแล้ว ก็จง 

อยู่ตรงที่เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็นกับอะไรง่ายๆ 

ให้มันเห็น อย่าเข้าไปเป็น อะไรที่มันเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับกาย 

เกี่ยวกับจิตใจ ให้เราทำาหน้าที่เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็น

นี่คือวิเศษแท้ๆ ละ มันก็เปลี่ยนไป เป็นชีวิตที่ใหม่เอี่ยม 

กว่าแต่ก่อน ถ้าจะเปรียบเหมือนรถดังที่ว่ามา ก็ฟิตใหม่แล้ว บัดนี ้

ปกติใช้ได้ ล่วงพ้นจากสภาพเดิมจริงๆ 
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ตาวิเศษก็ได้นำาพาท่านดูท่านรู้ท่านเห็นอะไรมา ล้วนแต่เป็น

เรื่องจริงที่มีอยู่ในรูปในนามนี้จริงๆ 

มันไม่ใช่มานั่งคิดรู้คิดเห็นอย่างโน้นอย่างนี้ เราก็สร้างสติไป 

อยู่อย่างนั้น ตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าคิด ตัวกายตัวจิตตัวรู้มันรวม 

กันมาเป็นถึงภาวะที่ดูเข้า มันเป็นญาณปัญญาหยั่งรู้ทะลุไปเอง  

เป็นพลังแห่งปัญญาญาณ เราก็ดูไป มีสติดี พบเห็นอะไรที่ผ่านมา  

หลุดพ้นอะไรมา เรารู้เอง หลุดพ้นมาเองแล้วอย่างไร สิ่งที่เรา 

พบเห็นมาแล้วนั้น มันเป็นเสมือนกองเชียร์ เป็นกองเชียร์คล้ายกับ

เขาไปแข่งกีฬา หรือว่าคล้ายกับสิ่งที่ เราพบเห็นมานั้นมันเป็น 

กองเสบียง สภาวะที่ดูนี้ มันได้หลักมาตั้งแต่วินัยแล้ว มันเป็น 

เกรดดี เกรดมาดี คล้ายกับเราเรียนดีจบชั้นประถมเข้าชั้นมัธยม  

ชั้นอุดมต่อไปอย่างง่ายดาย เป็นอย่างนั้น

บางผู้คนก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาก็บอกว่ารู้อะไรมามาก พูดได้ดี  

พูดได้ถูก แต่ว่าการแสดงออกบอกถึงความไม่รู้ การกระทำาคำาพูดจา

อะไรต่างๆ บอกถึงความไม่รู้ หรือว่ารู้แบบจำาเอามาเขียนตามเขา 

อย่างนั้น เกรดมันไม่ดี เลยไปไม่ได้

เหมือนกับปีที่ผ่านมานี้ มีการบวชเณรภาคฤดูร้อน แล้วส่งไป

เรียนต่อสิบกว่ารูป ไปอยู่สำานักเรียนมัธยมภาคกลาง อยู่ได้ปีหนึ่ง

ทางสำานักเรียนเขาส่งกลับมาหนึ่งรูป เขาบอกว่าอ่านหนังสือไม่ได้  

จบ ป.๖ แล้วอ่านหนังสือไม่ได้ ซ่อมอย่างไรก็ไม่ไหว ช่วยอย่างไร 

ก็ไม่ไหว ก็เลยส่งกลับมาที่วัด ไปไม่ได้

ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนอาจเป็นอย่างนั้นก็มี มันไปไม่ได้ ยัง 

ถูกสังขารมันหลอกเอา มารเอาไปคร่าเสีย

สภาวะที่ดูแล้วเห็น เห็นแล้วไม่ได้เข้าไปเป็นนี่ผ่านได้จริงๆ  

หลุดออกมาได้จริงๆ เห็นทุกข์ก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้จริง

อารมณ์เบื้องต้นตั้งแต่พบเห็นรูปนาม มันปลดปล่อยตัวเอง 

มาเรื่อยๆ มันลบลงเหลือศูนย์มาเรื่อยๆ มันกลับไม่ได้ เราได้หลัก

จริงๆ เช่น ๕ ลบ ๕ มันก็คงเหลือศูนย์จริงๆ ตั้งแต่เห็นกาย  

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมเบื้องต้นโน้น ก็เอาทิ้งไว้โน้นแล้ว อยู่

คนละโลกกันแล้ว อยู่คนละภพชาติแล้ว จนมาเห็นสมมติบัญญัติ 

วัตถุปรมัตถ์ต่างๆ อาการต่างๆ ก็หลุดออกมาได้ เห็นความไม่เที่ยง 

เห็นความเป็นทุกข์ เห็นความไม่ใช่ตัวตนอะไร เอาทิ้งจนเกลี้ยงเกลา

สะอาดหมดแล้ว มันไม่มีรกรุงรังอีกแล้ว ความสะอาดกับความ 

สกปรกมันบอกเรา ความหนักความเบามันบอก จะให้สกปรกอีก 

ได้อย่างไร

มันลบศูนย์มาเรื่อยๆ คล้ายกับเป็นอย่างนั้น
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ธรรมดาเมื่อเราทำาอะไรนานๆ เข้า ก็ย่อมชำานาญในการนั้นๆ 

ได้ ความรู้สึกตัวจนเข้าถึงสภาวะที่ดู รู้เห็นในกายในจิตใจ ชำานาญ

ในกาย ชำานาญในจิตใจ ง่ายที่จะไม่หลง ง่ายที่จะรู้ เพราะว่าได้ 

ผ่านภูเขาแห่งความขวางกั้น คือนิวรณธรรม มาได้อย่างมีชัยชนะ 

เกิดความพร้อมไปเห็นความคิด จ๊ะเอ๋กับความลักคิดเข้า  

คล้ายกับว่าความลักคิดมันจะออกมาจากประตู สภาวะที่ดูนี้อยู่ที่ 

ประตูนั้นแล้ว พบเห็นเข้าอย่างจัง ความลักคิดหมดท่าไปเลย  

ฉิบหายไปเลย สมน้ำาหน้ามัน คล้ายกับเป็นอย่างนั้น

แต่ก่อนมันก็เห็น 

แต่เห็นแบบกลบเกลื่อน

แต่ก่อนมันก็เห็น แต่เห็นแบบกลบเกลื่อน บัดนี้มันเห็นแบบ

เปิดเผยตามทัน กลบเกลื่อนไม่ได้อีก คล้ายกับว่าสภาวะที่ดูนี่เป็น 

ผู้พิพากษาตุลาการ ตัวลักคิดนั้นเป็นจำาเลย ยอมรับสารภาพต่อ 

หลักฐาน จำานนต่อหลักฐาน หนีไม่พ้น ความจริงมันปรากฏ ไม่มี 

ทางที่จะหลอกลวงหรือกลบเกลื่อนได้อีกต่อไป พ่ายแพ้ไปเลย

ตัวลักคิดนี้แหละคือตัวสมุทัย ตัวสังขารมันหลอกมาตั้งนาน 

พึ่งมารู้ทันในบัดนี้นี่เอง

มันเป็นชัยชนะอีกแบบหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้ มันเป็นอดีต 

ล้ำาลึกของชีวิต ขอพูดสักหน่อย ตอนนั้นก็นั่งอยู่ในกุฏิ อยู่ทาง 

ทิศเหนือของกุฏิหลวงพ่อเทียน เป็นกุฏิที่มีฝาตีด้วยไม้หีบศพ  

กระดาษติดก็ยังไม่ได้แกะออก เอามาทำากุฏิหลังเล็กๆ มันเป็นอดีต

ล้ำาลึกของชีวิตจริงๆ

ที่ป่าพุทธยาน เมื่อเกือบสามสิบปีก่อนโน้น มีการทำาความ 

เพียรกันมาก กระตือรือร้นกันมาก ฉันเช้าเสร็จแล้วอุ้มบาตรกลับ 

กุฏิอย่างกำาหนดจดจ่อ มีความรู้สึกตัวดูแลตัวเอง เวลานั่งอยู่ในกุฏิ 

ต้องเปิดประตูเอาไว้ครึ่งๆ กลางๆ หลวงพ่อเทียนบอกไว้ว่า ถ้าทำา 

ความเพียรอยู่ในกุฏิ อย่าปิดประตูหมด เปิดเอาไว้ ถ้าผู้ใด 

ปิดประตู ก็คิดว่านอนหลับกลางวัน เวลาหลวงพ่อไป ก็ไม่กล้า 

เคาะประตูเรียก กลัวว่านอนหลับอยู่ 

นี้มันเป็นอดีตล้ำาลึก  มันเป็นตราอยู่ในชีวิตจิตใจจริงๆ



สมัยเป็นฆราวาสไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าพุทธยาน จังหวัด 

เลย ต้องอาศัยเตียงจากวัด แล้วไปซื้อผ้าพลาสติกมาทำาหลังคา 

เป็นกุฏิ นำาผ้าจีวรของพระขาดๆ มาทำาฝา เพราะฝนตกชุกในช่วง

เดือนกรกฎาคม ขณะปฏิบัติอยู่มีคนบอกให้เข้าใจเรื่องรูป เรื่อง 

นาม เพราะเขาเห็นหลวงพ่อปฏิบัติมานานแต่ยังไม่เข้าใจ บางคน 

เขาก็ว่าเขารู้ ปฏิบัติเพียงเจ็ดวันก็รู้รูปนามแล้ว แต่หลวงพ่อทำามา 

ตั้งสองอาทิตย์ก็ยังไม่รู้ ก็คิดไปว่า ถ้าไม่เห็นในใจจริงๆ จะไม่จำา 

ของใครมา จะไม่คิดรู้เอง เพราะหลวงพ่อเทียนท่านสอนว่า ไม่ต้อง

คิดรู้ ไม่ต้องไปจำาของใคร ให้ปฏิบัติไปอย่างนี้จะเห็นจะเข้าใจได้เอง 

ก็คิดต่อไปว่า หลวงพ่อเทียนท่านเคยพูดว่า ท่านเคยทอดกฐิน  

ทอดผ้าป่า สร้างโบสถ์ สร้างวัดคนเดียว แต่หลวงพ่อเป็นคนจน  

ไม่ได้สร้างโบสถ์เป็นหลังคนเดียว ไม่ได้ทอดกฐินคนเดียวอย่างนั้น 

คงไม่มีโอกาสได้รู้ธรรม พอคิดไปก็เกิดปมด้อยขึ้นมา เกิดความ

พิมพ์ครั้งแรกใน “ผู้ดู ผู้เป็น” 

ผู้ดู ผู ้เป็น
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แคลงใจ และคิดต่อไปว่า แต่หลวงพ่อก็ทำาดีอยู่บ้าง แม้ไม่ได้ดีเท่า

ท่านทำา เช่น ไปสร้างกุฏิ ไปทำาบุญ ไม่เป็นคนชั่ว รอยแผลใน 

ความชั่วไม่มี เป็นคนมีศีลมาแต่ก่อน เพราะว่าพ่อแม่ก็นับถือ 

พุทธศาสนา สอนให้ทำาดี ก็ทำาดีมาตลอด ยิ่งมาเรียนไสยศาสตร์  

เขาเรียกว่ามาเรียนธรรม ต้องถือศีล การพนันเล่นไม่ได้ ก็มีนิสัย 

มาอย่างนั้น ทำาให้ภูมิใจในอดีตของตัวเองอยู่บ้าง เพราะไม่ได้เป็น 

คนชั่ว แต่ทำาไมไม่รู้ธรรม

ได้เรียนถามหลวงพ่อเทียนว่า “ผู้ปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้ว 

ไม่รู้อะไรมีไหม” หลวงพ่อเทียนตอบว่า “ไม่เคยมี” จึงได้เรียนถาม

ต่อไปว่า “อาจจะเป็นผมนี่ที่เป็นคนแรก เพราะสองอาทิตย์แล้วยัง

ไม่รู้อะไร” หลวงพ่อเทียนท่านเดินเข้ามาจับมือ ก็เรียนถามท่านว่า 

“หลวงพ่อเคยทำาบุญทาน ผมไม่เคยทำาขนาดนั้น อาจจะไม่มีบุญ 

ที่จะรู้ละมัง” ท่านตอบว่า “ไม่ต้องกลัว ไม่เป็นไร คุณจะทำาจริงๆ หรือ” 

ก็ตอบท่านไปว่า “จริงๆ ครับหลวงพ่อ” หลวงพ่อเทียนท่านถามว่า 

“ให้คุณทำาอยู่นี่สักหนึ่งเดือนนะ คุณทำางานเดือนหนึ่งได้กี่บาท” ก็

ตอบท่านไปว่า “ผมได้เดือนละพันบาท” สมัยนั้นรับจ้างปลูกบ้าน  

ทำาประตูหน้าต่าง ซึ่งเป็นงานฝีมือ เป็นงานก่อสร้าง ได้เดือนหนึ่ง 

ไม่ต่ำากว่าพันบาท ท่านกล่าวต่อไปว่า “ถ้าคุณทำาอยู่เดือนหน่ึงคุณ 

ไม่รู้ หลวงพ่อจะให้เงินคุณพันบาท สัญญากันจริงๆ นะ แต่คุณ 

ต้องทำาจริงๆ” จากนั้นจึงมีกำาลังใจปฏิบัติขึ้นมา 

การปฏิบัติธรรมในสมัยนั้น บางทีก็หลงไปเอาผิดเอาถูก 

กับพระผู้ใหญ่ โดยคิดไปว่า พระพวกนี้ไม่มีศีลเหมือนกับหลวงพ่อ 

เพราะเห็นท่านหยอกล้อเล่นหัวกัน บางทีก็บอกให้หลวงพ่อไปหา 

หน่อไม้ บางทีก็ให้ไปขึ้นต้นมะขามป้อม ก็คิดถามในใจว่า นี่หรือ 

ท่ีเรียกว่าการปฏิบัติธรรม จึงคิดจะหนี แต่เม่ือคิดได้ว่ามาแล้ว  

จะไม่ดูผู้อื่นแล้ว จะดูหลวงพ่อเทียน และฟังหลวงพ่อเทียนเท่านั้น 

ไม่ใส่ใจผู้อื่น ไม่เอามาเป็นภาระให้พะรุงพะรัง จึงได้ตัดสินใจแน่วแน่

ที่จะสร้างสติ สร้างความรู้สึกตัว หลังจากปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ถึง  

๒๐ วัน จึงได้พบเห็นและมีความรู้เกิดขึ้นมากทีเดียว พอทำาถูก 

ก็เหมือนกลิ้งครกลงเขา แต่ถ้าทำาผิดก็เหมือนเข็นครกขึ้นเขา การ 

ทำาผิดมีแต่ภาระ มีความไม่ชอบอะไรต่าง ๆ  นั่นก็เอามาคิด นี่ก็ 

เอามาเปรียบเทียบ มันบ้าคิด บ้าเหตุ บ้าผล บ้าชอบ บ้าไม่ชอบ  

ทำาให้เข้าไม่ถึงสภาวธรรม 

การสรา้งตวัรูห้รอืความรูส้กึตวั ไมใ่ชค่ดิเอาเอง แตต่อ้งปฏบิตัิ

ถึงจะรู้ เช่น แต่ก่อนเป็นหมอไสยศาสตร์มีคาถาอาคม พอมาสร้าง 

ตวัรู ้มนัหลดุไปเลย ไมต่อ้งไปทำาอะไร ไมม่อีาลยัอาวรณส์กันดิเดยีว 

ไม่มีในใจ ความโง่หลงงมงาย การยึดพิธีรีตอง การเล่นไสยศาสตร์ 

คาถาอาคม ไม่มีในหัวใจตั้งแต่บัดนั้นเลย
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แต่ก่อน นึกว่าตัวเองเป็นคนวิเศษ รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ 

ถ้าเป็นคาถาอยู่ยงคงกระพัน ต้องบริกรรมจนรู้สึกว่า ตัวพองใหญ่ 

คับห้อง หรือมองเห็นมีดปลิวเหมือนใบหญ้า จึงจะถือว่าถึงที่สุดของ

การบริกรรม และจะให้ดีก็ต้องบริกรรมอยู่บ่อย  ๆคาถาไสยศาสตร์

ต้องอาศัยการบริกรรม อาศัยการฝึกฝนอำานาจของจิต บางทีไป 

ไล่ผี เอามีดดาบฟันหัวเขาดังโผละเลย เคยไปฟันมาหลายคนแล้ว  

ต่อเมื่อมาสร้างตัวรู้ การกระทำาอย่างนั้นก็หลุดเลย 

วันหนึ่งขณะปฏิบัติธรรมอยู่นั้น หลวงพ่อเทียนเดินมาหา  

และถามว่า “เป็นอย่างไร” ก็ตอบท่านอย่างไม่สะทกสะท้านอะไรเลย 

ตอบท่านว่า “ผมรู้รูปนามแล้ว” หลวงพ่อเทียนก็ทักท้วงขึ้นว่า  

“โอ้ คนไม่รู้จักรูปนามก็คนบ้าแล้ว” ก็ตอบท่านทันทีเลยว่า “ครับ  

แต่ก่อนผมบ้าจริงๆ แต่บัดนี้ผมไม่บ้าแล้ว” หลวงพ่อเทียนก็เดิน 

กลับไปกลับมาอยู่ข้างๆ ใต้ต้นขี้หมู มีใบดกร่มร่ืน เป็นที่ทีห่ลวงพ่อ

ใช้ทำาความเพียร หลวงพ่อก็นั่งอยู่ ใจอยากจะพูดแต่สะกดใจไว้ 

รอฟังหลวงพ่อเทียน คิดว่าถ้าหลวงพ่อเทียนไม่พูดอะไร ก็จะพูด 

ให้หลวงพ่อเทียนฟัง 

หลวงพ่อเทียนท่านพูดต่อว่า “รู้จักรูปนามก็พอปานนั้น ไม่มี

ประโยชน์อะไร” ก็ตอบท่านทันทีเลยว่า “มีประโยชน์ครับหลวงพ่อ  

ผมหมดทุกข์ได้มากจริงๆ หายโง่มากแล้วจริงๆ หมดความลังเลใจ

สงสัย เป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆ ครับ มันไม่เคยรู้เห็น 

อย่างน้ีมาก่อน ส่ิงท่ีผมรู้เห็นมันมีอยู่จริงๆ” มันอยากจะพูดไปมากๆ 

แต่ว่าสะกดใจไว้ อุปมาเหมือนกับหลวงพ่อมีเงินหมื่นเงินแสนอยู่ใน

กระเป๋า ใครจะมาว่าหลวงพ่อไม่มีเงิน หลวงพ่อจะไปเชื่อได้อย่างไร 

เงินก็ใช้ได้จริงๆ หลวงพ่อก็คอยฟังหลวงพ่อเทียนว่าท่านจะพูดอะไร 

ถ้าท่านไม่พูด หลวงพ่อจะพูดไปอีกหลายอย่าง ขณะนั้นมันเกิด 

ความกล้า

หลวงพ่อเทียนท่านพูดว่า “มีประโยชน์ก็ประโยชน์น้อยๆ  

เหมือนกับกบโคก กบภูเขา มันไม่เคยพบน้ำา แต่พอมันตะเกียก-

ตะกายมาเจอน้ำาในกะลามะพร้าว มันก็ดื่มกินได้ มุดได้ แต่เป็นแค่

น้ำาในกะลา ถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขเล็กๆ น้อยๆ ถ้าเป็นความรู้ก็เป็น 

ความรู้น้อยๆ ยังมีน้ำาในอ่าง น้ำาในบึงอีกมาก”

“คุณมีความรู้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเล็กน้อย คุณทำาอย่างนี้  

มนัรูไ้ดจ้รงิๆ หรอื” ไดต้อบทา่นวา่ “รูไ้ดจ้รงิๆ ครบั” ตอนนัน้ยงัเปน็

ฆราวาสอยู่ ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน

“ถ้าคุณทำามากกว่านี้ จะไม่รู้มากกว่านี้หรือ?”

“ครับ ผมจะทำาต่อไปโดยที่ไม่ลังเลใจ ผมไม่ทำาแบบอื่นอีก” 

“ผมหยุดการแสวงหาครูบาอาจารย์ ผมจะปฏิบัติอย่างนี้  

ไม่เคยมีผู้ใดสอนให้ผมรู้อย่างนี้ ผมทำาอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ขึ้นมา  

ผมหยุดแล้ว ผมไม่ไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหน ผมจะทำาแบบนี้”



80 81ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

หลวงพ่อเทียนจึงสอนต่อไปอีกว่า “ถ้าทำาแบบนี้แล้วรู้ ก็ทำา 

อกีนะ ใหพ้ยายามดคูวามคดิใหท้นั (หมายถงึความคดิทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ 

คิด บางครั้งท่านเรียกว่าตัวลักคิด) ถ้าความคิดไม่เกิดขึ้น ก็ดูกาย

เคลื่อนไหวไป เวลาใดที่ความคิดเกิดให้ดูให้ทัน”

หลวงพ่อเทียนท่านสอนหลายอย่าง เช่น ท่านสอนให้สร้าง 

จังหวะให้ไวกว่าแต่ก่อน เดินจงกรมให้ไวกว่าแต่ก่อน ให้บำาเพ็ญ 

ทางจติ ใหม้สีตดิกูาย มสีตดิใูจ ใหด้ใูหเ้หน็ทกุข ์ดรูปูทกุข ์นามทกุข ์

รูปธรรม นามธรรม รูปสมมติ นามสมมติ เมื่อความคิดปรุงแต่ง 

เกดิขึน้ไมต่อ้งไปลำาดบัความคดิ ใหเ้รามหีนา้ทีด่กูายเคลือ่นไหว 

ดูใจที่คิดนึก ความคิดจะเกิดขึ้นมาเอง เราไม่ต้องใส่ใจ ขอให้เรา

สร้างความรู้สึกตัวให้ทันกับความคิดที่เกิดขึ้น เมื่อรู้ทันความคิด  

เราจะไม่เอียงไปกับความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่สร้างความรู้สึกตัว การสร้างความรู้สึกตัว

มากๆ เข้า ในที่สุดจะไปจ๊ะเอ๋กับความคิดเหมือนกับเราเปิดประตู 

ออกมาชนกับความคิด ขณะที่ความคิดกำาลังจะออกมา เรากำาลัง 

เฝ้าดูอยู่ที่ประตู พอความคิดออกมาปุ๊บ เรารู้ทันที เหมือนมันจ๊ะเอ๋

กัน คล้ายกับว่า ความคิดมันล้มละลายไปเลย ทำาให้เห็นความ 

ป่าเถื่อนของสังขาร (ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้น หรือตัวลักคิด) เป็น 

สมุทัย (คือเหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งความคิดปรุงแต่ง) คล้ายว่าเป็น

อย่างนั้น มันวูบเลย ไม่ใช่เป็นความรู้เฉยๆ แต่มันแสดงออกถึง 

ความโลดโผน เราเห็นความคิดชัดทีเดียว

แต่ก่อนเราเป็นไปกับสังขาร คือความลักคิด ซึ่งเป็นเหตุ 

แห่งทุกข์ เราท่องเที่ยวไปกับมัน มันทำาให้เราหลงไปกับมัน ไม่ 

เป็นไทเพราะตัวลักคิด เช่น คิดขึ้นมาแล้วกลัว คิดขึ้นมาแล้วเกิด 

การปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหา แต่ก่อนเราเห็นไม่ชัด

เมื่อมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อจึงเห็นชัดถึงความ 

เลวรา้ยของสงัขาร คลา้ยกบัหมาไลเ่นือ้ เราสามารถตามทนัสิง่ทีห่ลอก

เหมือนกับคนเล่นกล เขาหลอกให้สนุกสนานไปกับเขา พอเราตามทัน 

เรามองเห็น เราจึงรู้ว่าไม่มีอะไรเลย เขาหลอกผู้รู้แจ้งไม่ได้จริงๆ 

“ความคดิ” ม ี๒ อยา่งคอื “ตวัลกัคดิ” เปน็ตวัมายา ตวัทำาให้

หลงคิดขึ้นมาแล้วนำาเราไปในทางที่ไม่ดี แต่ตัว “ตั้งใจคิด” นี่ไม่

เป็นไร เป็นการตั้งใจคิดในเรื่องที่ดีๆ จับความคิดมาใช้ คิดแล้วจบ

ความต้ังใจคิดนั้นคมชัด ทำาให้เรารู้จักบุญ รู้จักบาป รู้จัก

อบายภูมิ สัมผัสกับบุญกับบาปได้ชัดเจน นับว่าความเข้าใจเช่นนี้ 

จะปิดอบายภูมิได้ รับรองได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าจะเรียกว่าเป็น

มนุษย์ก็ได้ 

แต่ก่อนหลวงพ่อยังเป็นคน (ศีลยังไม่บริสุทธิ์) เพราะไม่เห็น

สมมติ ไม่เห็นบัญญัติ ไม่เห็นรูป ไม่เห็นนาม ต่อเมื่อรู้ทันความคิด 

สูตรของคนจึงจบแล้ว ตายแล้ว ถ้าจะว่าสุขก็สุขกว่าแต่ก่อน จะไม่

ไปแหวกว่ายเล่นเหมือนแต่ก่อน เหมือนกับเราขึ้นฝั่งได้ระดับหนึ่ง  
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ถ้าจะเปรียบเหมือนเป็นพ่อค้า ก็เป็นพ่อค้าขายเพชรได้เงินมาก  

แต่ก่อนเป็นพ่อค้าหอบฟาง ขายปอขายนุ่น พะรุงพะรังไปหมด  

ได้เงินนิดหน่อย ได้สุขก็ได้นิดหน่อย ได้บุญก็ได้บุญนิดหน่อย  

ได้บุญแบบคิดเอา คิดว่าจะเอาบุญจากคนนั้น คนนี้ ทำาอันนี้คิดว่า 

จะได้บุญ มันคิดไปเอง 

การเห็นความคิด (หมายถึงความลักคิด) จึงทำาให้จิตใจ

เปลี่ยนแปลง ถ้าจะให้ไปคิดปรุงแต่งเหมือนก่อน คงรู้สึกขนหัวลุก 

การเห็นความคิดนี่จึงช่วยให้เราทำาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ เราเห็นมัน 

ชัดเหลือเกิน การจ๊ะเอ๋กับความคิด ทำาให้ความป่าเถื่อนล้มไปเลย 

เปรียบเหมือนกับอธรรมทั้งหลายมันล้ม คล้ายกับที่เขาเล่นโบว์ลิ่ง 

ในทีวี เมื่อเขากลิ้งลูกโบว์ลิ่งไปชนแล้วล้ม ๆ ๆ เพราะมันชนกระทบ 

ต่อๆ กันไป 

ถ้าจะเปรียบความทุกข์ก็เหมือนผลไม้ เมื่อเราไปเขย่าต้น 

นิดหน่อย ผลก็หล่นลงแล้ว แต่ยังไม่หล่นทั้งหมด ความโง่ 

หลงงมงาย ความทุกข์หยาบๆ ตลอดถึงความโกรธ ความโลภ  

ความหลง มันกระเทือนไปด้วย แต่ยังไม่เต็มที่ เพียงกระเพื่อม 

นิดหน่อย อุปมาเหมือนกับอย่างนั้น

ความเป็นมนุษย์คือเป็นผู้มีศีล เมื่อมีศีลมันก็ปกติ มัน 

ก็สงบ สมาธิก็คือใจที่เป็นระเบียบ เมื่อมีระเบียบก็ไม่ยุ่งเหยิง ใจ 

ก็เชื่องลง ปัญญาคือความรอบรู้ รู้จักแก้ตัวเอง รู้จักถอนตัวเอง 

ให้หลุด ไม่จมไปกับอาการต่างๆ และเป็นอิสระ

นี่เราก็รู้อย่างนี้ ต่อไปก็รู้เรื่องอื่นๆ มากเข้าไปอีก คือรู้เรื่อง

เทวดา เทวดาก็คือมีใจที่ดี ไม่กล้าคิดชั่ว ไม่กล้าทำาชั่ว รู้เรื่อง 

พุทธศาสนา รู้เรื่องไตรลักษณ์

การเหน็รปูนาม เหน็อาการของรปู อาการของนาม เหน็สิง่ 

ต่างๆ ตามความเป็นจริง เปรียบเหมือนกับเรามีตาวิเศษ เห็นว่า 

สิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง คล้ายกับว่าเห็นที่ทิ้งอาการของรูป  

อาการของนามที่เคยยึดไว้ ใจเราก็สะอาด เปรียบเหมือนไม่มี 

ขยะค้าง ไม่มีรอยรัก รอยแค้น รอยโกรธ รอยทุกข์ รอยได้  

รอยเสีย รอยแพ้ รอยชนะ สภาวะขณะนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์

บุญคือใจที่ดี ศาสนามีอยู่ในคนเรา จะละชั่วให้ละที่กาย ที่ 

วาจาที่ใจ ถ้ายังคิดชั่ว ยังพูดชั่ว ยังทำาชั่วอยู่ เราจะว่า พุทธัง  

สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง  

คัจฉามิ คงไม่มีประโยชน์ 

แต่ก่อนหลวงพ่อไม่รู้ นึกว่าความลักคิดเป็นเรื่องละเอียด  

คิดอย่างไรคงไม่มีใครเห็น พอมาเห็นเข้าจึงรู้ว่า ความลักคิดมัน 

หยาบ มันสกปรก จึงไม่กล้าคิด เมื่อไม่กล้าคิดจะไปพูดได้อย่างไร 
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จะไปทำาได้อย่างไร เมื่อเป็นความชั่วเราจึงไม่กล้าทำา แม้คิดก็ 

ไม่กล้า นี่เรียกว่าเป็นเทวดา เพราะตั้งอยู่ในเทวธรรม

เทวดาที่พบเห็นเข้าจริงๆ คือ อุปปัติเทพ มันอุบัติขึ้นในใจ  

เป็นเทพในใจ คือกลัวความชั่ว ไม่กล้าทำาชั่ว และเทวดาแบบสมมติ 

คือ สมมติเทพ เช่น พระเจ้าแผ่นดิน ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสุข  

ความสะดวก ไม่ค่อยจะมีทุกข์ นั้นก็เป็นสมมติเทพแล้ว

เมื่อเรามาทบทวนอารมณ์เดิม ตั้งแต่เห็นรูป เห็นนามมา  

ก็คล้ายกับว่ารูปนามเป็นกองเชียร์ให้เรา ไม่ได้ทิ้งเรา ไตรลักษณ์ก็ 

ไม่ได้ทิ้งเรา คล้ายเป็นกองเสบียง กองหลังที่ไปแข่งกีฬา รวมกัน 

แล้วเป็นกองทัพที่ใหญ่ 

การรู้เห็นอารมณ์ตลอดมา ทำาให้เราอบอุ่นใจ แม้พระไตร-

ลักษณ์เราก็รู้ ก็เห็น ก็เข้าใจ คล้ายกับว่าพระไตรลักษณ์ตามเรา 

ไปเรื่อยๆ 

พระอรหันต์หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ถึงที่สุด เมื่อเข้าถึงกระแส 

เทวดาก็มาสรรเสริญ มนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงมรรค ผล นิพพาน  

จึงถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ดังปรากฏในพระสูตรว่า การเกิด

เป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐ ภาวะที่เป็นมนุษย์ ใจมันสูงขึ้น 

จริงๆ ไม่ใช่มีเพียงขาสอง แขนสอง ศีรษะหนึ่งตั้งอยู่บนบ่าเท่านั้น  

อันนั้นยังไม่ใช่ก็ได้ เพราะมันอาจจะเป็นผี เป็นยักษ์ เป็นเปรตก็ได้ 

แต่การปฏิบัติในขณะนี้ เราเป็นมนุษย์จริงๆ แล้ว 

ก่อนที่เราจะเข้าไปบวช พระกรรมวาจาจารย์ท่านถามว่า  

มนุสโสสิ ท่านถามว่าเป็นมนุษย์หรือยัง เราก็ตอบว่า อามะ ภันเต  

เป็นมนุษย์แล้ว จึงมาเข้าใจในจุดนี้ว่าก่อนที่จะเป็นพระต้องเป็น 

มนุษย์ก่อน มันเป็นกระแสอย่างนั้น

เหมือนเราจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน เขามีสิ่ง 

อำานวยความสะดวก เม่ือเราเดินไปถึงประตู ประตูจะเปิดให้เลย  

ไม่ต้องใช้มือเปิด พอขึ้นชั้นบน ก็มีบันไดเลื่อนพาขึ้นไปชั้นสอง 

ชั้นสาม กระเป๋าก็ไม่ต้องถือ มันจะพาไปเอง ถ้าอยากให้ไวก็เดิน 

ต่อไปอีก จะยิ่งไวขึ้น เปรียบคล้ายๆ อย่างนั้น

ความเปน็พรหม ไมใ่ชพ่รหม ๔ หนา้ พระพรหมในความหมาย

นี้เป็นความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมื่อเข้าใจอย่างนี้ทำาให้ 

เราคิดถึงคนที่ยังไม่รู้ อยากให้คนมารู้มาเห็น คิดถึงคนนั้น คิดถึง 

คนนี้ คิดถึงโยมพ่อ โยมพ่อก็ตายไปแล้ว คิดถึงโยมแม่ เอาละ  

จะไปสอนโยมแม่ สอนโยมพี่ สอนโยมน้อง

ที่กล่าวมาแม้ไม่ครบทั้งหมด แต่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติเข้าไปจริงๆ 

จะรู้อะไรมากมาย หมดความลังเลสงสัย จะทำาให้เราเห็นถูก - ผิด  

นี้เรียกว่าการเห็นแจ้งจึงจบจากความเป็นคน มาเป็นคนมีคุณธรรม 

มีความเป็นมนุษย์
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การฝึกปฏิบัติจนเห็นแจ้ง จะทำาให้เราเข้าใจเรื่องเทวดา เรื่อง

พระพรหม เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องศาสนา เรื่องบุญ 

เรื่องบาป และเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ แม้เรื่องนิมิต  

เรื่องผี เรื่องอะไรก็ตาม จะไม่มีข้อสงสัยในใจ มีความแน่วแน่ในใจ 

ไม่ติดพิธีกรรมต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงในตัวเรา เราจึงหยุด 

การแสวงหาครูอาจารย์อีก

คำากล่าวที่ว่าคบบัณฑิตไม่คบคนพาล ก็ไม่ใช่ไปคบใครที่ไหน 

อยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมด คือกายใจของเรา การรักโยมพ่อรักโยมแม่  

คืออย่านำาตัวเราไปทำาชั่ว อย่าให้ตัวเราเป็นทุกข์ การเคารพครู 

อาจารย์ไม่ใช่การไปกราบไหว้เท่านั้น แต่ควรเคารพความดีของท่าน 

เทวดาก็อย่าได้คิดหานอกตัว เทวดาก็อยู่ที่ในตัวเรานี่เอง พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ก็อยู่ในตัวเรานี้ รู้จักยกมือไหว้ตัวเองได้ ก็คือ

คนดี การไหว้พระพุทธรูป ไม่ใช่ไหว้องค์ปูน องค์อิฐ องค์หิน  

รุ่นนั้นรุ่นนี้ ปางนั้นปางนี้ นั่นเป็นสมมติ ให้เรารับรู้ว่านั่นเป็นการ 

ไหว้ออกไปนอกตัว แต่เราต้องเอาพระมาไว้ในตัวเรา นั่นคือให้มี 

จิตใจดี จิตใจประเสริฐ ดังคำากล่าวที่ว่า ใจร้ายเป็นผี ใจดีเป็นพระ

สมัยหนึ่งมีคนมาฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนประมาณสี่สิบ 

ถึงห้าสิบคน ทั้งพระทั้งฆราวาส บางคนก็ร้องไห้ บางคนก็เป็นอะไร

ต่างๆ นานา หลวงพ่อไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ แม้จะเกิดนิมิตบ้าง  

แต่ก็เห็นและเข้าใจ เปรียบเหมือนกับเรามีตา เราดูอยู่ มันจะเห็น 

ตามความเป็นจริง เช่น เห็นยุงมาตอม ยุงมากัด งูเลื้อยมาทาง 

หนาม ทางป่า ทางรก ทางเตียน ทางใจก็เห็นเหมือนกัน จึง 

ไม่สงสัยอีกต่อไป อะไรคือธรรมของพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า  

อะไรคือจริงแบบสมมติ จริงแบบปรมัตถ์ อะไรคือนิมิต อะไรคือ

สมถะ อะไรคือวิปัสสนา คล้ายกับว่า เราผ่านมาสดๆ ร้อนๆ  

ไม่ลังเลใจ ไม่ไปแสวงหาที่อื่นแล้ว มีความรู้พอตัว การละชั่วทำาดี  

ก็ละที่นี่จริงๆ ที่กายที่ใจของเรานี่ เพราะเห็นจิตที่ลักคิด สติ 

สัมปชัญญะจะบอกเรา ย่อให้เราได้รู้ได้เข้าใจอย่างเพียงพอ

หลวงพ่อเคยไปสอนธรรมร่วมกับผู้สอนธรรมวิธีอื่น เขาสอน 

ให้สร้างนิมิตขึ้นมา แต่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติ จะมีความ

รู้สึกตัว ไม่คิดเป็นมโนภาพ ไม่ผูกนิมิต ไม่ติดพิธีกรรมต่างๆ  

เช่นพิธีตัดเวรตัดกรรม โดยใช้ผ้า ธูป เทียน และอื่นๆ พิธี 

สะเดาะเคราะห์ เหล่านี้ไม่มีแล้วในหัวใจ เราหยุดการกระทำาเช่นนั้น 

หยุดการแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนให้รู้อย่างอื่น เพราะของจริง

อยู่ตรงนี้

ความเป็นคนอยู่ที่การนำาคุณธรรมนั้นๆ มาไว้ในจิตใจของเรา  

ถ้าคิดถึงลูกหลาน รักบุตร ภรรยา สามี ก็อย่าทำาตัวเองให้เป็นทุกข์ 

อย่าเป็นคนชั่ว ถ้าเราเป็นคนชั่ว เราเป็นคนทุกข์ พ่อแม่เราก็ห่วง  

ท่านก็จะทุกข์ตามเราอีก การรักบุตร รักภรรยา ไม่ใช่เอาแต่คิด  

แต่ต้องทำาตัวให้ดี อย่าเป็นคนเกะกะเกเร นี่ก็เข้ามาที่ตัวเราทั้งหมด 

ศาสนาก็อยู่ที่ตัวเรา
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ถ้าเราเป็นคนดี จะไปทำาชั่วจนติดคุกติดตะรางได้อย่างไร  

การมีบทบัญญัติ มีตัวบทกฎหมาย มีคุก มีตะราง มีตำารวจ มีทหาร  

มีกองทัพ มีศาสตราวุธ ก็เพราะมีคนชั่ว ถ้าคนไม่ทำาชั่ว เหตุใดจึง

ต้องไปสร้างสิ่งเหล่านี้ เหตุใดจึงต้องมีตำารวจทหาร เหตุใดจึงต้อง 

มีคุกตะราง ถ้าเราทำาตัวของเราดีอยู่ ไม่เบียดเบียนตนเอง จะไป

เบียดเบียนคนอื่นได้อย่างไร

ขอให้รู้แจ้งเห็นจริง บางคนที่เคยปฏิบัติมาด้วยกัน รุ่นราว 

คราวเดียวกัน ไม่รู้ว่าเขารู้มาอย่างไร ทำาเหมือนรู้ธรรม แต่การ 

กระทำา การพูด กิริยาท่าทางดูผิดลักษณะไป เปรียบเหมือนเรียน 

ชั้นประถมแล้วได้เกรดไม่ดี อ่านหนังสือไม่ออกก็เลื่อนชั้นไม่ได้  

ต้องย่ำาอยู่กับที่ เพราะมีการกระทำาที่บอกให้รู้ว่า ความไม่รู้มีอยู่  

เรียกว่าได้เกรดไม่ดี ไม่พบทาง จึงก้าวหน้าไปไม่ได้ ถ้าพบทางจริงๆ 

มันไม่ถอยหลัง

เฉพาะการเห็นไตรลักษณ์อย่างเดียวก็ผ่านได้ตลอด จะไม่ 

ข้องแวะในรูปธรรมที่เป็นสมมติ ที่เป็นดุ้น เป็นก้อน สามารถ 

ปลดปล่อยตัวเองได้อย่างดี ทำาให้เราเอียงไป ไหลไปสู่ความ 

ไม่มีทุกข์

ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ดูแล้วเหมือนมันย่อ มันไม่ยุ่งเหมือน 

แต่ก่อน แต่ก่อนเหมือนกับว่าตัวกายเคลื่อนไหวอยู่นี่ตัวหนึ่ง  

ตัวความคิดนั่นตัวหนึ่ง ตัวเห็นความคิดนี่คล้ายๆ กับว่ามันดึง 
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กลับไปแก้ไข แต่ขณะนี้มันไม่ต้องแก้ไข แต่ดูอย่างเดียวก็จบไป

ทั้งหมด ภาวะที่ดูอยู่นี่คือเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ดู ดูอย่างเดียวผ่าน 

ได้ตลอด

ก็มาเข้าใจ มาเห็นว่านี่แหละคือทางพ้นทุกข์ นี่แหละคือ 

พรหมจรรย์ ภาวะที่ดูนี่ไม่เปรอะเปื้อนกับสิ่งใดเลย เพราะเราไม่ได้

เข้าไปเป็น เราได้แต่ดูอย่างเดียวจึงไม่ข้องแวะ สามารถผ่านได้

ตลอดด้วยการเห็นอย่างบริสุทธิ์

ภาวะเป็นกลางคือ ไม่สุข ไม่ทุกข์ มีแต่เห็น สุขก็เห็น ทุกข ์

ก็เห็น รู้ก็เห็น ไม่รู้ก็เห็น สงบก็เห็น มีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นทั้งนั้น  

นอกตัวในตัวก็เห็น ไม่ได้เข้าไปเป็น แม้มีคนว่า ดุด่า นินทา  

สรรเสริญ มันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ดู จะร้อน จะหนาว จะหิว ก็มี

แตด่เูทา่นัน้ ภาวะทีด่นูีจ้งึทำาใหค้ลอ่งตวัทีส่ดุ ทำาใหเ้ราผา่นไดต้ลอด

ถึงภาวะจุดนี้มีความคล่องตัวสูงมาก ถ้าเป็นรถก็เป็นรถ 

ที่วิ่งทางเปลี่ยว ถนนเปลี่ยว ไม่ต้องระวังอะไร แต่เมื่อเข้าถนน 

ที่ไม่เปลี่ยว ถนนที่มีชุมชนอยู่ ก็สามารถนำาเอาสติปัญญาออกมา 

ใช้งานได้ทันที ไม่ได้หนีสังคมไปไหน เหมือนเราที่ขับรถในเมือง 

ทางเอก ทางโท ไฟเขียว ไฟแดง ทางสามแยกสี่แยกก็รู้ มองซ้าย 

มองขวาก็รู้ ทำาให้มีความปลอดภัย ภาวะที่ดูนี่ไม่ติดขัดและไม่มี

อุบัติเหตุ

จราจรทางใจก็มี เช่น เมื่อคิดอะไรแล้ว เกิดการปรุงแต่ง 

จนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้น ครั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะ ก็จะผ่านสะดวก 

ถ้าจะเปรียบเหมือนรถวิ่ง ก็วิ่งผ่านไปโดยสะดวก ไม่มีจราจรติดขัด 

เหมือนกับเป็นฟรีเวย์ ไฮเวย์ ทางด่วน 

ทำานองเดียวกันกับเราฝึกวัวฝึกควายเพื่อเทียมเกวียน วัว 

บางตัวที่ฝึกหัดไว้ได้ดี เวลาที่เรายกหัวล้อขึ้นมา วัวก็เดินเข้าไปเอง  

ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องผูกเชือกใส่สาย ไม่ต้องเฆี่ยนตี มันพร้อม 

ที่จะลากเกวียนถึงบ้าน ถึงยุ้งถึงฉางไปเลย ทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา  

มีหลักมีตอ ก็สามารถหลบของมันเอง

ภาวะทีด่นูีแ่หละทีม่นัเหน็ การเหน็บอ่ยๆ เขา้กช็ำานาญขึน้เรือ่ยๆ 

จนเป็นแชมป์ เปรียบเหมือนเล่นกีฬาจนชำานาญแล้วได้เป็นนักกีฬา

หรือเล่นการแสดงจนชำานาญแล้วได้เป็นศิลปิน หรือการเป็นช่าง 

ก็ต้องชำานาญในการดูแบบแปลน สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่เดิม 

สร้างบ้านให้สวยงามและมีศิลปะได้

การเจริญสติก็เช่นเดียวกัน ถ้าฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นมากๆ  

ก็ชำานาญจนเป็นมหาสติ ถ้าจะเปรียบเทียบว่าเป็นกำาลัง สติก็มีกำาลัง

มาก เหมือนน้ำาหลาก ที่สามารถพัดพาเอาสิ่งสกปรกตามริมฝั่ง  

ตามลำาคลองหนองบึงไปได้



92 93ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

พลังญาณปัญญาก็เหมือนกัน เมื่อมีกำาลังมากก็ไม่ต้องออกแรง 

เปรียบเหมือนกับรถแทรกเตอร์เมื่อไถดินไปที่ไหนมันเรียบไปหมด

เลย ปัญญาญาณหรือความรู้สึกตัวก็เป็นเช่นนี้ ดังนั้น สิ่งที่สกปรก  

ที่เป็นกิเลส ที่ข้องติดเป็นนิสัย จนยึดมั่นว่าเป็น “ตัวกู” ซึ่งเคย

แข็งแกร่งเหมือนเพชร กลับอ่อนนุ่มเหมือนไหม เพราะความบริสุทธิ์

แห่งจิตได้เกิดขึ้น

สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าเป็นตัวกูของกู) วิจิกิจฉา (ความ

ลังเลสงสัย) สีลัพพตปรามาส (ความยึดติดในพิธีกรรมหรือข้อบังคับ

ต่าง ๆ  ที่ทำาให้เกิดสุขเกิดทุกข์) ที่กล่าวกัน ไม่ได้อยู่แต่ในตำารา 

เท่านั้น แต่มีอยู่ในคนเรานี่ทั้งหมด แม้พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐  

เรื่อง ก็อยู่ในคนเรานี่แล้ว อยู่ในกายอันกว้างศอก ยาววา หนาคืบ

นี่เอง ซึ่งประกอบด้วยรูปกับนามนี่แหละ

ดังนั้น การกระทำาของเราจะให้เป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจ 

ของเรา อาจเป็นผี เป็นยักษ์ เป็นมาร เป็นเปรต เป็นมนุษย์ เป็น 

คน เป็นเทวดา เป็นอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเรานี่เอง 

ภาวะที่ดู ภาวะที่เห็น ไม่ได้เข้าไปเป็น มีแต่ดูไป มีแต่เห็น 

ไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็ลดสักกายทิฏฐิ คือ ลดความเป็นตัวกู ของกู  

ภาวะที่ดูอยู่เรื่อยๆ จะมีความเป็นปกติ จึงเป็นศีลที่เกิดขึ้นในตัวเรา 

มันจะช่วยทำาลายความโกรธ ความโลภ ความหลง ที่มีอยู่ในเรา 

ขณะนี้ ถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นกิเลสอย่างหยาบ แต่ว่าก็ยังมีอยู่ แต่

มีไม่เต็มที่ ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

ถ้าปุถุชนมีโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์ ดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อเมื่อ

เจริญสติแล้ว ความดีใจ ความเสียใจ ก็ลดลงตามลำาดับ ซึ่งเป็น

คุณภาพของความรู้สึกตัว

อารมณ์ของคนเรามีท้ังอิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ท่ีปรารถนา

และอนฏิฐารมณ์ คอือารมณ์ท่ีไม่ปรารถนา ภาวะท่ีเห็นแจ้งในอารมณ์ 

เหล่าน้ี จะบ่งบอกความเป็นอริยบุคคลช้ันตำ่าหรือชั้นสูง เราวัดกัน 

ที่ตรงนี้ ไม่ได้วัดกันที่รูปร่างลักษณะว่าบวชนาน หรือไม่บวช หรือ

มีชื่อเสียงที่สมมติในโลกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ นั่นไม่ใช่ แต่อยู่ที่ระดับ 

จิตว่าฟูแฟบมากน้อยแค่ไหน ต่างกันอย่างไร ถ้ายังดีใจหัวเราะ 

ฮ่า ฮ่า...หมดตัว น่ันคือมีความดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เรียกว่ายังเป็น

ปุถุชน

ภาวะที่เห็นนี่เป็นอย่างนี้ ไม่ได้เข้าไปเป็นอะไร แต่เป็นกลาง 

เป็นปกติ จึงเป็นศีลแท้ๆ (หมายถึงเป็นผู้มีศีลในตัว มิใช่มีศีลโดย

สมาทาน) ศีลสมาทานเป็นศีลภายนอก รักษาไว้เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดี ส่วนศีลสิกขาเป็นศีลที่ถลุงและย่อย

กิเลสออก (ละสังโยชน์) จิตจึงไม่ฟู ไม่แฟบ เพราะมันเห็นกิเลส 

จึงอยู่ไม่ได้ ละความลังเลสงสัย ละความยึดถือเรื่องพิธีรีตอง เพราะ

เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำาของเรา ไม่ใช่จากภายนอก
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ภาวะที่ดู ภาวะที่เห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นนี้ จึงเป็นสูตร เป็นคู่มือ

ในการดำาเนินชีวิตที่จะบอกอยู่อย่างนี้ ไม่ต้องไปท่องจำาอะไร พุทโธ

ไมใ่ชเ่กดิจากการทอ่งจำา พทุโธ กค็อืรู ้คอืตืน่ คอืเบกิบานในใจนีเ่อง 

ผูใ้ดเกดิภาวะรู ้ภาวะตืน่ ภาวะเบกิบาน กช็ือ่วา่มพีทุธะอยูใ่นใจแลว้ 

และจะคุ้มครองป้องกันรักษาเราไม่ให้หลุดไปในที่ชั่ว ดังคำากล่าวว่า 

“ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว”

พระธรรมให้ผลได้ ถ้ารู้จริงเห็นจริงในทางที่ควรรู้ ควรเห็น  

ยิ่งศึกษาเข้าไปก็ยิ่งเห็นแจ้ง จะเกิดศรัทธา เกิดรักพระพุทธเจ้า  

รักพระธรรม รักอริยสงฆ์อย่างลุ่มลึก

ภาวะที่รู้แจ้งเห็นแจ้งนี้เป็นวิปัสสนา วิปัสสนาจึงไม่ใช่รู้แบบ 

เห็นสีเห็นแสง เห็นนรกสวรรค์นอกตัว แต่นรกสวรรค์ก็อยู่ในใจ 

ของเรานี้เอง เทวดาก็ไม่ใช่ไปอ้อนวอนให้มาช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้ 

นัน่ถกูแบบคนทีไ่มม่ทีีพ่ึง่ หวงัพึง่นอกตวัแบบลมๆ แลง้ๆ ไป ความ

เปน็เทวดาคอืจติใจเรามคีวามละอายตอ่ความชัว่ ถา้ทกุคนมคีณุธรรม

แบบนี้ บ้านเมืองไม่ต้องมีคุกตะรางก็ได้ เพราะทุกคนคุ้มครอง 

ตัวเองได้และไม่ทำาให้ผู้อื่นต้องเป็นทุกข์

การเหน็แจง้อยา่งนี ้จงึทำาใหล้ะสกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพต-

ปรามาส เป็นการกลับมาแก้ที่ตัวเรา

ภาวะที่ดูนี่ทำาให้การไหว้พระพุทธรูปก็ไม่ถูกทองคำา ไหว้ 

พระธรรม ก็ไม่ถูกใบลาน ไหว้พระสงฆ์ก็ไม่ถูกลูกหลาน

พระคือผู้ประเสริฐ ผู้มีจิตที่ดี คือไม่โกรธ ไม่โลภ ไม่หลง 

ความคิดที่ว่า เขาว่ากะกู กูไม่ยอมๆ ความคิดแบบนี้จะไม่มี จะ 

มีแต่ปล่อยวาง เกิดความเข้าใจ รู้แจ้งจนไม่มีความโกรธ

การได้การเสีย ความสุขความทุกข์ การนินทาสรรเสริญ เป็น

ธรรมดาของโลก ใครจะครอบครองไว้ไม่ได้ เช่นเดียวกันกับรูป  

รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นเรื่องทางโลก เป็น 

รสชาติทางโลก เรื่องทางโลกมีได้มีเสีย มีสุขมีทุกข์ นั่นเป็นสมบัติ

ของโลก คนไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้จึงพร่องอยู่เป็นนิจ เช่นเป็นทาส 

ของความอยาก เป็นต้น 

ภาวะทีด่ ูภาวะทีเ่หน็ ทำาใหเ้รารูส้กึอิม่ รูส้กึพอเพยีง ไมพ่รอ่ง  

ไมข่าด เราจะเปน็ทกุขไ์ดอ้ยา่งไร ดงันัน้เมือ่มคีณุธรรมอยูใ่นตวัเรา

ทั้งหมด เราก็ไม่หลง เราก็ละชั่ว และทำาความดี จิตก็บริสุทธิ์อยู่  

ภาวะที่ดูจะช่วยย่นย่อให้ได้เข้าใจ สามารถทำาให้พ้นทุกข์ได้ ถ้าจะ 

ว่าไปก็คือธรรมกำามือเดียว

การเข้าใจธรรม จึงไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าผู้ใดเข้าถึงภาวะที่ดูนี่  

ไม่ว่าท่านจะเรียนหนังสือหรือไม่เรียนก็ตาม เพราะการบรรลุธรรม 

ไม่ได้เกี่ยวกับการรู้หนังสือเลย แต่คือการฝึกฝนที่ตัวเราเองให้ 

ละชั่ว ทำาดีและทำาให้จิตบริสุทธิ์ ก็คือธรรมนั่นแหละ
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ความรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่ในกระดาษ ในคัมภีร์ แต่อยู่ในเรานี่เอง 

มหาสติก็ไม่ใช่ไปอยู่ในตำารา พวกผีก็ไม่ใช่ไปกลัวนอกตัว แต่อยู่ที ่

ใจเรานี่ อย่างมงคลสูตรกล่าวว่า 

“ อะเสวะนา จะ พาลานัง  การไม่คบคนพาล

 ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา การคบบัณฑิต 

 ปูชา จะ ปูชะนียานัง การบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา

 เอตัมมังคะละมุตตะมัง กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลสูงสุด”

คนพาลไม่ใช่นาย ก นาย ข นักเลงการพนัน นักเลงเจ้าชู้ 

นักเลงเที่ยวกลางคืน นักเลงผู้หญิง นักเลงดื่มสุรา นั่นเรียกว่าเป็น

คนพาลภายนอกตัว คนพาลจริงๆ ก็คือตัวเรานี่ ตัวความคิดเรานี่  

เช่น ถ้าเราคิดไม่ดี ความคิดที่ไม่ดีก็พาเราไปโกรธ พาเราไปโลภ  

พาเราไปหลง พาเราไปเกิดกิเลสตัณหา เป็นต้น

การคบบัณฑิต คืออะไร คือมีความคิดที่ดีอยู่ในจิตใจของเรา

นี่เอง เช่น เมื่อเกิดปัญหาก็ปล่อยวางช่างหัวมัน ไม่เป็นไร เป็น 

เช่นนั้นเอง นี่บัณฑิต

การจะห้ามคนอื่นไม่ให้ว่าเรา ไม่ให้นินทาเรานั้น ห้ามไม่ได้  

แต่ถ้าเรามีความคิดที่ดีและถูกต้อง รู้จักปล่อยวาง ก็ชื่อว่าคบ 

บัณฑิตแล้ว ไม่ใช่ยึดหลวงพ่อนั่น อาจารย์นี่ หรือไปหลงพระ 

พุทธเจ้าที่เป็นรูป ดังเช่นพระวักกลิ ที่คอยติดตามเฝ้าดูพระรูป 

ของพระองค์ พระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์นี้หลงเสียแล้ว จึงได้ตรัส

สอนพระวักกลิว่า “ผู้ใดเห็นธรรม จึงชื่อว่าผู้นั้นเห็นเรา” พระวักกลิ 

ก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรม จนในที่สุดได้บรรลุธรรม 

หลวงพ่อเห็นและเข้าใจเรื่องการคบบัณฑิต การคบคนพาล

อย่างนี้ ต้องรู้ให้กว้างขวาง ทุกแง่ทุกมุม เปรียบเหมือนรู้แบบ 

แสงไฟที่ส่องสว่างออกไป จึงรู้รอบไปหมด ไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วรู้  

แต่รู้ขณะลืมตาอยู่นี่ จะไปไหนมาไหนก็ให้รู้ ขณะใช้ชีวิตตาม 

ธรรมดาก็รู้ ให้มีความรู้สึกตัวควบคู่ไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  

“ผู้ใดมีสติต่อเนื่องเปรียบเหมือนกับผู้นั้นอาศัยอยู่ในบ้านของบิดา  

จึงมีความอบอุ่นและปลอดภัย”

ที่กล่าวมานี้เป็นประสบการณ์ของการฝึกตน แม้ว่าจะไม่ 

ละเอียด แต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เราจะมีประสบการณ์ มีรสชาติ 

มีบทเรียนมากมาย เราต้องประสบพบเห็นเอาเอง ปล่อยวางเอาเอง  

หลุดพ้นเอาเอง  เมื่อได้หลักก็จะพบทาง นี่เป็นกฎของธรรมชาติ



เรามีการศึกษาเล่าเรียนในวิชาความรู้ต่างๆ เป็นปัจจัย เป็น

อาชีพ การศึกษาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นอาชีพ สิกขาและธรรม 

เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลาย ชีวิตเราก็มี ๒ ส่วน ส่วนกาย 

ส่วนจิต ส่วนกายก็เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหาร ส่วนจิตก็เลี้ยงด้วย 

สิกขาและธรรม คือ คุณธรรม เป็นอาหารจิตเรา จึงมีการศึกษา 

ทั้ง ๒ ส่วน ให้อาหารทั้ง ๒ ส่วน มันจึงจะสมดุล การปฏิบัติธรรม 

การเจริญสติ เป็นการให้อาหารจิตวิญญาณ ให้จิตวิญญาณได้ 

สัมผัสกับปกติทั้งภายใน สภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าจะคิด 

ปรุงๆ แต่งๆ โดยเฉพาะจิตใจของเรา เราใช้จิตใจไม่เป็น เอามาไว้

วิตกกังวล เศร้าหมอง เอามาไว้รัก เอามาไว้ชัง เอามาไว้สุขไว้ทุกข์ 

ไม่ใช่ธรรมชาติของจิต บางทีเราก็คิดจนทำาให้ตัวเองเจ็บปวด คิด 

แบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวด อันนั้นไม่ถูกต้อง เอาไว้เย็น เอาไว้ 

แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโต 
พิมพ์ครั้งแรกใน “ทางลัดสู่การบรรลุธรรม” พ.ศ.๒๕๕๑

ชีวิตต้องบรรลุธรรม
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ให้อยู่ในความปกติ ต้องมีสิกขาและธรรม มีสมาธิ มีปัญญา คอย

ดูแลจิต ผู้ใดระวังจิตผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมาร จิตเตนะ นียะติ  

โลโก โลกอันจิตย่อมนำาไป จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว

นำาความสุขมาให้ มีจิตก็ต้องพึ่งจิต

ชีวิตต้องบรรลุธรรม

เราจึงพากันมาปฏิบัติ มันจึงจำาเป็น เรามีกาย เรามีใจ อย่า 

ไปคิดแต่เรื่องกายอย่างเดียว มาดูแลจิตใจด้วย มาปฏิบัติการ 

เจริญสติโดยตรง เราเจริญสติเป็นการฝึกหัดจิตไปในตัว บางทีก็ฝึก

ไปตรงๆ จ๊ะเอ๋กันตรงๆ เรากำาลังเจริญสติอยู่ดีๆ มันคิดผุดขึ้นมา 

รูส้กึตวัตรงๆ จะ๊เอก๋บัความคดิทีม่นัหลง ความรูส้กึตวักบัความหลง

ที่เกิดขึ้นกับจิต มันเป็นบทเรียนที่มีค่ามาก อย่าไปถือเอาเป็นความ

ผิดพลาด มันหลงที่ใดที่เกิดขึ้นกับจิต รู้สึกตัว รสชาติของการ 

ปฏิบัติธรรม พอรู้สึกตัวกับจิตที่มันหลงคิดไป..กลับมารู้สึกตัว  

น่ันแหละบรรลธุรรม การบรรลธุรรมคอืบรรลอุยา่งนี ้เวลาใดทีม่นัโกรธ

มันทุกข์เกิดข้ึนกับจิต รู้สึกตัว ความโกรธความทุกข์หมดไป หายไป 

หยุดไป เรียกว่าบรรลุธรรม 

ชีวิตต้องบรรลุธรรม บรรลุปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา 

ฝึกฝนเอาไว้ ไม่ใช่จะรับเอาทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องจิตใจ สั่งงาน 

สั่งการให้กายหอบหิ้ว กายหอบหิ้วอะไรต่างๆ มันก็ไม่ไหว ทำาตาม

ความคิดหมดทุกอย่างไม่ได้ ชีวิตเรามันต้องเป็นอย่างนี้ อยู่กับกาย

อยู่กับจิต จะเป็นจะตายมันก็เรื่องของกายของจิตเรา การปฏิบัติ 

ธรรมจะเกิดความสมดุลในการมีชีวิต ความหลงไม่ใช่ชีวิต ความ 

รู้สึกตัวคือชีวิต ความโกรธ ความหลง มันไม่ใช่ชีวิต ความไม่โกรธ 

ไม่ทุกข์ ความไม่วิตกกังวล ความปกติคือชีวิต ชีวิตแบบนี้คือชีวิต 

ไม่ตาย

เราต้องได้ชีวิตแบบนี้ ให้มันเป็นคนละส่วนกับโลกทั้งหลาย  

เราก็ใช้กายใช้จิตของเราให้เหมาะสมไปกับเหตุปัจจัยต่างๆ แล้วก็จะ

มีรสชาติในการมีชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สัพพะระสัง ธัมมะระโส  

ชินาติ รสของพระธรรมชนะรสทั้งปวง ไม่ใช่รสแบบอะไรต่างๆ 

ของโลก โลกก็มีรส จนมนุษย์ทั้งหลาย สัตว์โลกทั้งหลายติดรส 

ของโลก ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะ โลกก็เอาไปกินหมดเลย ชีวิตเรา 

ความรัก ความชัง ความสุข ความทุกข์ ยินดี ยินร้าย วิตกกังวล 

เศร้าหมอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันก็มีรส เราก็แบ่งปัน 

ให้รสเหล่านั้นจนไม่มีอะไรเหลือ ตาก็มีรส กินอาหารทางตา หูมัน 

ก็มีรส กินอาหารทางหู จมูกมันก็มีรส กินอาหารทางจมูก ลิ้น 

มันก็มีรส กินอาหารทางลิ้น กายมันก็มีรส กินอาหารทางกาย  

จิตใจมันก็มีรส กินอาหารทางจิตใจ แต่ว่าจิตนี่มันแทบจะไม่มีอะไร 
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เหือดแห้ง ไปทุ่มเทให้กับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เสียทั้งหมด  

ถ้าเราได้รสของพระธรรมแล้ว รสทั้งปวงก็จะจืด ตัวมันจืดไม่มีค่า 

จิตที่มันเป็นความเป็นปกติของจิตแล้วใช้รสอย่างถูกต้อง อาจจะ 

มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย เขาเป็นใหญ่ ตาก็เป็นใหญ่ จมูก 

ก็เป็นใหญ่ ลิ้นก็เป็นใหญ่ กายก็เป็นใหญ่ คือว่าถ้าจิตมีสติอินทรีย์

เข้าไปเป็นจิตที่ฝึกดีแล้วก็เป็นใหญ่ ใหญ่ด้วยความเป็นธรรม

แต่ถ้าเราไม่ฝึก จิตก็เป็นใหญ่เหมือนกัน ใหญ่แบบเถื่อนๆ  

หอบหิ้วให้คิดไป ทำาไป พูดไป เป็นปัญหาต่อทุกสรรพสิ่ง เราจึงมา

ฝึกกัน จำาเป็นมากๆ อย่างที่เราฝึกต้องเห็นอะไรบ้าง เห็นความคิด 

ถูกความคิดหลอกแล้วหลอกอีก กายก็หลอก ตาก็หลอก หูก็หลอก 

ก็รู้สึกตัวๆ มีรสชาติดีนะ การสนุกอะไรต่างๆ ไม่สนุกเท่ากับการ 

ดูกายดูใจ มันเห็นของจริง เห็นของที่ไม่จริง ความจริงอยู่ใน 

ความไม่จริง เช่น ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน 

มันจริงแบบไม่จริง ความโกรธไม่จริง ความโกรธไม่เที่ยง ความ 

โกรธมันเป็นทุกข์ มันก็มีแต่ว่าเราเห็นที่ไม่จริง มันก็จืด เมื่อสิ่งไหน

ที่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเรา สิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับเรา  

สิ่งไหนที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นกับเรา อันนี้ต่างหากที่เป็นการบรรลุ 

ธรรม เรียกว่าเห็นแล้ว เห็นหมดแล้วเรื่องของกายของจิต 

ตั้งแต่อยู่วัดป่าสุคะโตไปพบไปเห็นมาแล้ว มันก็เรื่องเก่า  

ความไม่เที่ยงเกิดอยู่เรื่อยๆ ตามไปมันก็แห่เราไป แห่ในกาย แห่ 

ในจิต แต่ว่าจิตใจของเรา ถ้าเราฝึกมันจะมั่นคง มันจะเกิดการเห็น 

ความไม่เที่ยงมันก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยง ไม่เข้าไปสยบ ไม่เข้า 

ไปอยู่กับมัน เป็นผู้ดู หัวเราะความไม่เที่ยง หัวเราะความเป็นทุกข์ 

หัวเราะความไม่ใช่ตัวตน เรียกว่า อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ พึ่งได้  

เป็นชีวิตที่พึ่งได้ 

เมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเรา เมื่อความไม่เที่ยงเกิดกับคนอ่ืน 

ก็รู้แล้ว รู้แล้วความไม่เที่ยง รู้แล้วรู้หมด เหมือนหลวงพ่อพูด 

ในวันก่อนๆ มันก็เรื่องเดียว เรื่องกายเรื่องจิตของเรา มันไม่มาก 

หรอก มันไม่มากถ้าเรามีสติดู เห็นอาการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นกับกาย

กับใจ เราก็ได้ทำาแล้ว ความหลงกับความรู้ ความหลงก็สอนให้เรารู้ 

ความผิดก็สอนให้เรารู้ ความสุขก็สอนให้เรารู้ ความทุกข์ก็สอนให้รู้

อะไรต่างๆ ใช้ความรู้สึกตัวเข้าไปเฉลย ใช้เรื่องนี้เข้าไปศึกษา ศึกษา

ก็คือถลุงย่อยแล้ว ความหลงมันเป็นก้อนเป็นดุ้น ย่อยออกแล้ว  

ความทุกข์มันเป็นก้อนเป็นดุ้น ย่อยออกแล้ว ถลุงแล้ว แยกแล้ว 

ทำาให้หมดไปแล้ว ความหลงเป็นสังขาร สังขารคือการปรุงๆ แต่งๆ 

สิ่งไหนที่มันเป็นผลิตผลของสังขารทั้งหลาย แสดงว่ามันไม่เที่ยง  

มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวตน 

แต่ถ้าเราไม่ศึกษา สิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับสังขาร เราก็ไป 

ยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตน อย่างที่เราสวดทำาวัตรเช้า ว่าโดยย่อ 

อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ ไปยึดเอาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะรูป 
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ไปยึดเอาเป็นสุขเป็นทุกข์กับเวทนา ไปยึดเอาสัญญาว่าเป็นสุขเป็น 

ทุกข์เพราะสัญญา ไปยึดเอาวิญญาณสังขารว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ 

เพราะวิญญาณสังขาร พระพุทธเจ้าทรงสอนสงฆ์สาวกทั้งหลาย ว่า

โดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปมัน 

ก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยง ไม่ใช่ไปยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตน ไปอยู่

กับความไม่เที่ยง ไปอยู่กับทุกข์ สงฆ์สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็น 

ส่วนมาก..เอวัง 

เอวังคือสรุปแล้ว ถ้าเห็นตามความเป็นจริง บรรลุธรรมก็ 

บรรลุตรงนี้ ทำาไฉนการทำาที่สุดแห่งกองทุกข์นี้จะปรากฏชัดแก่เรา 

ได้ ความทุกข์คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่มี 

อุปาทานไปยึดเอา ยึดเอาก็คว้าน้ำาเหลว ยึดเอาความหลงมันก็ไม่มี

ความหลง ยึดเอาความโกรธมันก็ไม่มีจริง ๆ  ความโกรธ ยึดเอา 

ความทุกข์มันก็ไม่มีจริง ๆ  ความทุกข์ เราไปยึดเอาเป็นครั้งเป็นคราว 

ยึดเอาความรักความชังก็ถูกความรักความชังหลอก ก็ถูกความ 

โกรธ ความโลภ ความหลงหลอก เสียผู้เสียคน มันเกิดจากเรา  

มันไม่มีตัวมีตนแต่มันหลอกเราได้ดี เมื่อไม่มีตัวมีตนจริงๆ มันก็ 

ไม่น่ากลัวอะไร แต่บางทีเราก็ยอมแพ้ เช่น พอโกรธก็ยอมแพ้ 

ความโกรธ แพ้ไปเลยปราชัยไปเลย ไม่เคยเอาความโกรธมาศึกษา 

เอาความทุกข์มาศึกษา มาดูซิว่ามันมีจริงๆ ไหม มันหายไปเมื่อไหร่

ไม่รู้ บางทีถูกมันหลอก ทำาให้เกิดการทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายก็มี  

ถูกความโกรธหลอกให้ฆ่ากันได้

เรื่องจริงๆ.. โกรธแป๊บเดียวก็หายไป

สมัยปี ๒๕๑๑–๒๕๑๒ หลวงตาอยู่เมืองเลย ปฏิบัติธรรม 

กับหลวงปู่เทียน มีชาวบ้าน ลูกกับพ่อ อันนี้เห็นกับตา แล้วพ่อกับ

ลูกสะใภ้อยู่บ้าน ปู่ก็พูดกับลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้ก็ร้องไห้ไปหาผัว 

ของตนที่ทำางานในไร่ ขับรถมอเตอร์ไซด์ไปบอกผัวตัวเองว่าปู่ด่า  

ผัวได้ยินเมียไปบอกในขณะที่ทำางานอยู่ก็โกรธทันที คนทำางานหนักๆ 

อะไรก็ตามมันจะโกรธง่าย ใจมันจะเปราะบาง พอไปบอกว่าปู่ด่า 

ก็โกรธทันที ก็ขับรถมอเตอร์ไซด์ คนเมืองเลยมักจะมีปืนลูกซอง 

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เข้าดงเข้าป่าก็สะพายปืนลูกซองไป ขับรถ 

มอเตอร์ไซด์เข้ามาบ้าน ปู่กำาลังเหลาตอกไม้ไผ่อยู่ ยังไม่ได้พูดจา 

อะไรเลย เพราะความโกรธยิงปู่ ปู่ก็บอกว่าอย่ายิง เอามือบังไว้ มึง

อย่ายิงๆ เอามือบังไว้ ถูกฝ่ามือ ถูกหน้าผาก ตายเลย พอพ่อตาย

แล้วลูกชายที่ยิงพ่อก็วางปืนทิ้งทันที ความโกรธก็หายไป เลยกลาย

เป็นความผิดอย่างใหญ่หลวง พอความโกรธมันหายไปกลายเป็น 

ความสงสารพ่อ อุ้มพ่อร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้

กอดศพพ่อ รอให้ตำารวจมาจับ มีคนไปแจ้งตำารวจ ตำารวจก็จับไป 

สารภาพก็ติดคุก ออกมาก็มาเป็นคนดี ทำาบุญทำาทานช่วยเหลือ 

พี่น้อง ความผิดพลาดที่ตัวเองทำาความชั่ว ความโกรธแป๊บเดียว 

มันก็หายไป นี่...ทำาตามความโกรธ 
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มันไม่มีจริง ๆ ความโกรธ เราก็ไปเสียเปรียบมัน ความทุกข์ 

มันก็ไม่มีจริงๆ ต่อไปส่ิงเหล่าน้ีก็ไม่มีอำานาจให้เราตามได ้เรารู้สึกตัวๆ 

เราฝึกเอาไว้แล้ว เห็นมันแล้ว ถ้าเห็นความทุกข์มันก็ดีนะ เห็น 

ความเบื่อหน่าย เห็นความขี้เกียจขี้คร้านที่มันสอดแทรกขึ้นมา  

เรากำาลังทำาดี บางทีมันก็คิดขึ้นมา เบื่อ เซ็ง เครียด มันเกิดขึ้นได้ 

กับเรา กลายเป็นความเครียด

เป็นผู้เครียด เห็นมันเครียด..

หลวงพ่อเคยสอบอารมณ์นักปฏิบัติ คนกรุงเทพฯ มาปฏิบัติ 

ถามว่า เป็นยังไงหนู เขาก็บอกว่า แหมไม่ไหวเลยหลวงพ่อ วันนี้ 

มันเครียด มันคิดมาก แย่เลย แย่เลย เลยบอกว่านักกรรมฐาน 

ไม่ใช่พูดแบบนั้น พูดใหม่ จะพูดยังไงดีล่ะมันเครียดมาก พูดใหม่  

ก็เลยบอกว่า วันนี้หนูเห็นมันเครียด อย่างนี้สิ เห็นมันเครียดกับ 

เป็นผู้เครียดต่างกันไหม ถ้าเห็นมันเครียดเบาสักหน่อยไหม ถ้าเป็น 

ผู้เครียดหนักไหม นี่นักกรรมฐาน พอเขาบอกว่าวันนี้หนูเห็นมัน

เครียดอย่างนี้ อย่างนี้ นักกรรมฐานต้องดูแบบนี้ เป็นผู้ดู อย่า 

เข้าไปอยู่ พอหลวงตาบอก หน้าตาเขาก็เบิกบาน มันก็เป็นภาวะที่ 

เห็นเข้าจังๆ แก้ได้จังๆ หน้ามือเป็นหลังมือ ระหว่างความเครียด 

กับความไม่เครียดมันก็มาพร้อมๆ กัน เกิดที่เดียวกัน ดูดีๆ นะ  

มันเกิดที่เดียวกัน ความเครียดเกิดขึ้นที่จิต ความไม่เครียดก็อยู่ที่

จิตนั้นแหละ ความโกรธมันเกิดขึ้นที่จิต ความไม่โกรธมันก็เกิดขึ้น 

ที่จิตนั่นแหละ มันอยู่อย่างนั้น เหตุมันมี ผลมันมี พระพุทธเจ้า 

จึงบอกว่ามีแต่เหตุกับผล

ดับที่เหตุ

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ก็ม ี

แต่เหตุกับผล ความโกรธมันเกิดขึ้นที่จิต มันเป็นเหตุให้จิตมัน 

โกรธ เราก็เปลี่ยนเท่านั้นแหละ เหตุเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ดับเหตุที่นั่น 

อย่าไปด่ากัน กูไปด่ามันกูก็หายโกรธ ไม่ใช่เลย ก็ต้องเปลี่ยนในจิต

ของเรานั่นแหละ ก็ต้องมีสติ ฝึกเอาไว้ ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่มีใช้นะ 

มันพลัดไปเลยล่ะ เราจึงมีหลักกรรมฐานเป็นหลักฐาน มีที่ตั้ง 

มีหลักแล้ว เรามีหลักแล้ว เรามีความรู้เป็นเจ้าเรือน เรามีความ 

รู้สึกตัวเป็นเจ้าเรือน บางทีความหลงเป็นเจ้าเรือน ก็มีปัจจัยที่หลง 

อยู่แล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นวัตถุแห่งความหลงก็ได้  

รูป รส กลิ่น เสียง เป็นวัตถุแห่งความหลง พระพุทธเจ้าจึง 
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บอกว่า วัตถุกามคุณเกิดขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง 

กลิ่น รส มันเป็นใหญ่ อันนี้เรามีสติเป็นใหญ่กว่า เราใช้ตาใช้หู 

ให้มันเป็น เราจึงฝึกหัดให้มันมี อย่าให้จนเรื่องนี้ อะไรก็ตามเรา 

มีสติแล้ว เข้าข้างความรู้สึกตัวเอาไว้ ก่อนพูด ก่อนทำา ก่อนคิด  

ขณะที่ทำา ขณะที่คิด มีสติเป็นเจ้าเรือน มีสติเป็นใหญ่ สติอินทรีย์

เป็นใหญ่กว่าตา กว่าหู กว่าจมูก กว่าลิ้น กว่ากาย กว่าใจ ถ้ามี 

สติอินทรีย์ เอาตา เอาจมูก เอาลิ้น เอากาย เอาใจมาใช้ สติเป็น 

ผู้ใช้สิ่งเหล่านี้ ไม่ให้มันใช้เรา อะไรเกิดขึ้นก็ตามสติเป็นเจ้าเรือน 

หรือเป็นวิหารธรรม เป็นที่อยู่ของชีวิตเรา ปลอดภัยที่สุดเลย  

ไม่มีภัยเลย มีแต่ชีวิต ใช้ชีวิตทำางานทำาการมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆ 

ศึกษาไปเรื่อยๆ

เข้าใจชีวิตตอนอาบนำ้า

บางคนนักปฏิบัติธรรม ในภาคปฏิบัติธรรมจริงไม่ค่อยเข้าใจ 

พอไปประกอบอาชีพ บางคนไปอาบน้ำา หลวงพ่อยังได้อ่านจดหมาย

ของแพทย์คนหนึ่งอยู่จังหวัดนครสวรรค์ เขาเข้าใจชีวิตจริงๆ ตอนที่

เขาอาบน้ำา พอถูสบู่ถูไปถูมารู้สึกตัว พอดีขณะนั้นมันคิดขึ้นมา เขา 

รู้ทันทีขณะนั้นพอดี เรียกว่า ได้ชัยชนะของจิตที่มันคิดที่มันหลง  

เขาบอกว่าทำาไมมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อ ผมไปเห็นความคิดที่เกิด 

กับจิต ผมกำาลังถูสบู่รู้สึกตัวอยู่ มันคิดขึ้นมา ผมรู้ทันมัน จ๊ะเอ๋ 

มันจริงๆ มันปราชัยเลย ความคิดแบบนั้นแต่ก่อนผมไปกับมัน  

เด๋ียวนี้ผมไม่ไปแล้ว มันปราชัยมันพ่ายแพ้ ความรู้สึกตัวชนะ 

ไปเลย ชนะตัวเอง ก็คือชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิต

ชนะตัวหลง...บรรลุธรรม

ชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนไม่เท่าชนะตนครั้งเดียว ชนะตน 

คือชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิต ตรงนี้ล่ะเอาเป็นเป้าเลยพวกเรา 

การบำาเพ็ญทางจิตก็คือทำาอย่างนี้ อยู่ที่ไหนจิตมันก็มีอยู่ มันคิด 

ขึ้นมาเราก็รู้ มันจะสุขมันจะทุกข์เราก็รู้ มันไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกัน

แล้วการปฏิบัติธรรมมันสะดวก ความหลงกับความรู้ไปพร้อมกัน  

แก้ได้เปลี่ยนได้ 

ความทุกข์กับความไม่ทุกข์ไปพร้อมๆ กัน เกิดที่เดียวกัน  

อย่าไปทิ้ง มองเป็นเหตุเป็นผล การบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้ ความ

หลงเกิดขึ้น เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ บรรลุธรรมแล้ว ความ 



110 111ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

โกรธเกิดขึ้น เปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สึกตัว บรรลุธรรมแล้ว 

อะไรก็ตามบอกแล้วบอกอีก ตัวรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐานจริงๆ ตัวนี้

แหละ เป็นตัวให้เกิดการบรรลุธรรม มันเปลี่ยนไปแล้ว แก้ได้แล้ว 

มันหลงก็พ้นจากความหลง มันทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์ มันมีเพื่อ

ความหลุดพ้น ที่สุดของการศึกษาปฏิบัติคือพรหมจรรย์

พรหมจรรย์คือความหลุดพ้น ความบริสุทธิ์ ความปกติ ถ้า 

ไม่หัดมันก็ทำาไม่เป็น ก็คว้าเอาตะพึดตะพือ รู้จักเลือก การรู้จัก 

เลือกเขาเรียกว่า ธัมมวิจยะ หรือ โยนิโสมนสิการ สอดส่อง  

เหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารต้องขบต้องเคี้ยว การเคี้ยวอาหาร 

บางทีมันก็ไปถูกลิ้น ถูกเขี้ยว ถูกฟัน มันไม่กลืน มันเอาออก เช่น 

ถูกกระดูก ถูกก้าง มันก็เอาออก มันคายทิ้งไปมันไม่เอา เรียกว่า 

ธัมมวิจยะ การขบเคี้ยว การสอดส่อง ดู...อย่าเข้าไปอยู่ เห็น... 

อย่าเข้าไปเป็น ในกายในใจ อะไรที่เกิดขึ้นกับกาย ดู อะไรที่ 

เกิดขึ้นกับกายกับใจ เห็นมันอย่าเข้าไปเป็น ก็บอกแล้วบอกอีก  

บอกแบบง่ายๆ บอกแบบสุดยอด เห็นอย่าเข้าไปเป็นผู้หิวหรือ 

เห็นมันหิว ถ้าเป็นผู้หิวก็หมดเนื้อหมดตัว มันก็เป็นโลกไปแล้ว  

รสของโลกเอาชีวิตเราไปแล้ว เห็นความหิวไม่ใช่เป็นผู้หิว ขอบคุณ

ความหิว มันไม่ตายเพราะความหิว ขอบคุณความร้อนความหนาว 

ไม่ใช่เอาความร้อนความหนาวมาเป็นทุกข์ ไม่ใช่เอาความหิวมาเป็น

ทุกข์ ถ้าเราไม่มีหลักเอามาเป็นทุกข์ทั้งหมด ร้อนก็ทุกข์ใจ หนาวก็

ทุกข์ใจ หิวก็ทุกข์ใจ เจ็บปวดก็ทุกข์ใจ อะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกาย

กับใจเอามาเป็นทุกข์ บัดนี้เอามาเห็น เอามาเป็นการพบเห็น เห็นก็

หลุดพ้น

แยกกายแยกจิต แยกรูปแยกนาม

มีนักปฏิบัติคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองแล้วก็กระดูก 

ด้วย สมัย ๒๕๑๘ หลวงพ่อเคยไปสอนที่กรุงเทพฯ วัดชลประทาน ฯ 

เขาเคยมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ ก็พอเอาตัวรอดได้ เขาเป็น 

โรคมะเร็ง เขาก็ออกจากบ้านหลังใหญ่ สามีเขาเป็นนายทหารใหญ่ 

เขาลงจากบ้านหลังใหญ่ไปปลูกกระต๊อบอยู่ มุมหนึ่งของบ้านปลูก 

หญ้าเขียว ปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ เขามีลูกชายสองคน ลูกชาย 

เขาก็เป็นคนดี เขาอยู่คนเดียว หลวงพ่อไปเยี่ยมเขา เขาพูดให้ฟัง  

หนูแยกรูปแยกนามออก แยกความปวด ความปวดเป็นอาการของ

กาย ใจไม่ปวดก็ได้นะหลวงพ่อ ถ้าจะอยู่กับความปวดหนูอยู่ได้  

โรคมะเร็งกระดูกมันปวดมาก เห็นอาการที่มันปวด มองเป็นอาการ
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ของกาย เป็นอาการของรูป มันไม่ใช่นาม นามคือจิตใจ ไม่ไปอยู่

กับความปวด เวลามันปวดก็เห็น มันจะเบาลง ถ้าเวลาใดเป็น 

ผู้ปวดมันก็หนักมาก แทบจะเอาชีวิตไม่รอด อยู่ได้เพราะการเห็น  

หนูอยู่ได้เพราะการเห็น แล้วก็ออกมาไม่เข้าไปอยู่ ไม่ไปเป็นกับ 

อาการปวด นี่เอาตัวรอด การปฏิบัติธรรม ไม่อยู่กับความปวด  

เห็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูป

 แม้นามคือจิตใจก็เหมือนกัน ความโกรธเป็นอาการของจิต 

ไม่ใช่จิต ฟังเอาไว้ ความรักความชังเป็นอาการของจิตที่มันเกิดขึ้น 

กับจิต มันไม่ใช่จิต จิตจริงๆ มันไม่เป็นอะไร แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

มนัจรมา บางอยา่งทำาใหเ้ศรา้ใหห้มอง ทำาใหเ้ปรอะเปือ้นได ้เหมอืน 

กับศาลาหลังนี้ ใครมาอยู่ก็ได้ ศาลาหลังนี้ไม่ได้ว่าอะไร จิตของเรา 

ก็เหมือนกัน อะไรมาอยู่ก็ได้ ความรักเกิดขึ้นกับจิต เอ้า..จิตเข้าไป 

รักแล้ว ความชังที่เกิดขึ้นกับจิต เอ้า..จิตเข้าไปชังแล้ว สิ่งต่างๆ 

ที่มันเกิดขึ้นกับจิต เราก็ทำาตามอาการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้น ที่จริง 

มันเป็นอาการ มันไม่ใช่ตัวจิตจริงๆ เป็นอาการ จิตจริงๆ มัน 

ไม่เป็นอะไร บัดนี้ มีสติเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลเห็น พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ว่า จิตของเรานี้ประภัสสรผ่องใสอยู่เสมอ แต่ว่าอุปกิเลส 

สิ่งต่างๆ มันจรมาทำาให้จิตเศร้าหมอง เราก็ดูออกว่าอาการต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนกับจิตไม่ใช่จิตหรอก ดูแลจริงๆ ดูเข้าไปจริงๆ 

การบรรลุธรรม คือบรรลุตรงนี้ ด้วยเห็นอาการของกาย  

เห็นอาการของจิต เห็นธรรมชาติของจิต เห็นธรรมชาติของกายตาม 

ความเป็นจริง ไม่เข้าไปเป็น ไม่เข้าไปอยู่กับอาการต่างๆ แยกแยะ 

ออก ย่อยออก ถลุงออก ย่อยออก เหลือแต่ธรรมชาติ เหลือแต่ 

อาการ ไม่มีใครสุข ไม่มีใครทุกข์ เป็นอาการเป็นปกติ เป็นเช่นนี ้

ผู้ศึกษาปฏิบัติ ผู้มีสติจะได้หลักของกายของใจ ความถูกต้องตาม

หลักอริยสัจ ๔ ความหลงเองก็เกิดปัญหาต่างๆ ความรู้เองมันก็ 

หมดปัญหา มันตั้งต้นที่วิชชาและอวิชชา อวิชชาเหมือนป่า มีความ

โลภ มีความโกรธ มีความหลง มีความรัก มีความชัง มันอาศัยป่า 

คืออวิชชา ความไม่รู้ ความไม่มีสติ วิชชา คือความรู้ มีสติ  

เหมอืนกบัไมม่ปีา่ในชวีติจติใจของเรา เตยีนแลว้ หมดแลว้ ไมม่ทีีไ่หน

หลบซ่อนแล้ว เราฝึกสติเพื่อให้มันเรียบ โล่ง ไม่มีอะไร อะไร 

เกิดขึ้นก็เห็นได้ มันเห็นได้ มันมีตาในแล้ว ไม่มีอะไรปกปิด 

ซ่อนเร้นในกายในใจ ไม่มีตรงไหนที่เป็นความลับที่เกิดขึ้นกับกาย 

กับใจ มีสติเป็นผู้ดูแล เห็นหมด เห็นครบ เห็นถ้วน แม้ไม่ได้บรรลุ

ธรรมจริง ๆ  ถึงขั้นที่สุดแห่งทุกข์ ก็เอาตัวรอดได้ อยู่กับโลกไม่ให้ 

ถูกโลกทับถม เหมือนกับลิ้นอยู่ในปากงูไม่ถูกเขี้ยวของงู งูมันก็ 

มีพิษ ลิ้นก็อยู่ในนั้น



นอนป่วย ดูไตรลักษณ์โชว์

เราจะทำาอย่างไร จึงจะอยู่กับปัจจุบันได้ จึงมีวิธีสอนกรรมฐาน 

กรรมฐานมายังไง เอามาจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าวางไว้สมบูรณ์

ที่สุดเลย คำาสอนนะ เราไม่ต้องจนเรื่องนี้ มีเยอะแยะ มีเยอะแยะ 

ให้เอามาใช้ สิ่งไหนไม่เที่ยง ท่านพระพุทธเจ้าสอนว่า “สัพเพ สังขารา 

อนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ” สิ่งใดมันไม่เที่ยง เมื่อใด 

บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า เห็นความไม่เที่ยง เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่าย 

ในความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละเป็นทางแห่งพระ- 

นิพพาน สิ่งใดมันเป็นทุกข์ เราเหนื่อยหน่ายในความเป็นทุกข์ ที่ 

ตนเคยหลงกับมัน นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน 

พิมพ์ครั้งแรกใน “สนุกป่วย” พ.ศ.๒๕๕๑

สนุกป่วย
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สิ่งใดที่มันไม่ใช่ตัวตน มันผิดพลาด มันเป็นทุกข์กับความ 

ไม่ใช่ตัวตน ความไม่ใช่ตัวตนมีกับในเราบ้าง มีกับคนอื่นบ้าง  

เมื่อสิ่งไม่ใช่ตัวตนเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์ นั่นแหละความ 

เบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน เป็นพระนิพพาน อันเป็นธรรม 

หมดจด เอาความไม่เที่ยง เอาความเป็นทุกข์ เอาความไม่ใช่ 

ตัวตน มาเป็นมรรคมาเป็นนิพพานได้ อย่างเราสวดคาถา เรา 

สวดทำาวัตร สวดมนต์เยอะแยะ เอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเรา

เมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โชว์

ที่สุด เป็นการโชว์ให้เราเห็นแจ้งที่สุดเลย ความไม่เที่ยง ความ 

เป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน โชว์ให้เราดู ให้เราพออกพอใจ เห็น 

ของจริงอันประเสริฐ เห็นเท่านี้ก็เป็นมรรคเป็นผลได้ ไม่ยาก ลองดู  

ตอนที่หลวงพ่อนอนป่วยอยู่โรงพยาบาล ไม่ต้องทำาอะไรหรอก  

เห็นไตรลักษณ์อย่างเดียวพอแล้ว มันโชว์ให้เราเอง เมื่อเป็นทุกข์ 

เกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละ เราเคยเอาความทุกข์เป็นตัวตน 

เมื่อเราเห็นมันก็ไม่มีตัวมีตนอยู่กับความทุกข์ 

สนุกป่วย

ก้อนเนื้อในตับอ่อน หมอตรวจเป็นก้อนเนื้อในตับอ่อน  

ปวดท้องอย่างแรง ถ้าไปอยู่กับความปวดเราก็ไม่ได้ เราอยู่ตรงไหน 

อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไร ปวดมีไหม มี มีเหมือนกัน ปวดท้องจนล้ม  

แต่ว่าเราก็ยิ้มได้ ไม่เป็นไร หมอมาถามไม่ได้นอนหรือหลวงพ่อ  

กลางคืนนะ ไม่ได้นอน ปวดมากไหม ปวดมาก กี่เปอร์เซ็นต์  

ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม เกินร้อย พันเปอร์เซ็นต์ไหม เกินพัน หลวงพ่อ

ทำาไมนอนนิ่งๆ มันปวดมันก็ปวด ไปเสียเปรียบมัน ไปดิ้นไปร้อง

ทำาไม ก็อยู่นิ่งๆ เนี่ย มันถูกต้องแล้ว ถ้าไปร้องไห้ ไปร้องหาหมอ 

ไม่ใช่เรื่องแล้ว เสียเปรียบมันแล้ว อยู่นี้อยู่กับทุกข์เหรอ ไม่ทุกข์เลย  

ความปวดแทนที่เป็นเรื่องทุกข์ เอ้า... เป็นเรื่องสนุก มีใครมาถามว่า  

.. สนุกป่วยเกือบปี 

คุณหมูพาไป อาจารย์ ๒ คนนี่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้นะ เสีย 

หมดเลยสุขภาพ อั้นไม่อยู่เลย ร่างกายสูญเสียหมด ถูกเคมีบำาบัด 

ถูกรังสีฆ่าตายไป อดไม่ได้เวลาหนักเวลาเบา เรี่ยราดไปเลย อาจารย์ 

๒ คนเช็ดถูซักผ้าให้ แล้วก็อะไร เหนื่อยไหม ลำาบากไหม ไม่ 

ลำาบาก สนุกดี โอ้ คนป่วยมันแสนสบายหนอ ผ้าก็คนซักให้  

ขี้ใส่ผ้าคนก็ซักให้ ขออภัยนะ เป็นความจริงประสบกับตัวเองแท้ๆ 
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หยุดว่าได้แล้ว เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องทุกข์ เรามีความทุกข์เป็น 

เบื้องหน้าแล้ว เรามีความทุกข์ เรามีความทุกข์หยั่งเอาแล้ว เรามี 

ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ถูกเข้ามาแล้ว ตัดสินแล้ว ทำาเพียงไหน 

การทำาที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏชัดแก่เรา เรามาอุทิศตัว

ทำาตามพระพุทธเจ้า ลองดู อุทิศคือทำาเหมือนพระพุทธเจ้า มา 

มีสติสัมปชัญญะอยู่ ลองดู ทำาตามรอยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า 

ไม่โกหกเราหรอก มีจริง มรรคผลมีจริง บุญบาปมีจริง หาได้ใน 

กายในใจเรานี้ อันอื่นไม่มี

ขอบคุณที่มันมีกาย ขอบคุณที่มันมีจิตใจ ที่มันเป็นทุกข์  

กายที่มันเป็นทุกข์ ใจที่มันเป็นทุกข์ ขอบคุณเขา มันหิวเป็น  

ขอบคุณความหิวที่เกิดกับกาย ไม่ใช่เรื่องทุกข์ ถ้ามันหิวไม่เป็น  

มันก็ไม่ใช่กาย ถ้ายุงกัดมันเจ็บไม่เป็น มันก็ไม่ใช่กาย ขอบคุณเขา

เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับรูป เราก็เอาประโยชน์จากเขานี้ อย่า

เอามาเป็นทุกข์เป็นโทษ พอบอกให้ทำาใจ ก็ทำาไม่ได้ทำาไม่ได้ มันไป

ยากไปง่ายกัน ลองเปลี่ยนหัดเปลี่ยนดูสักครั้งสองครั้ง ลองดู 

เวลาใดมันโกรธ เปลี่ยนเป็นไม่โกรธ ลองดู อย่าพูดในเวลามันโกรธ  

ทำาใจเสียก่อน ทำาใจเสียก่อน มองใจเสียก่อน มองกลับมา เรา 

จะทำาอะไรก็ตาม จะคบกับผู้กับคน จะคบกับวัตถุสิ่งของต้อง 

ทำาใจตนให้มันไวสักหน่อย เราไม่ได้คบกับคนนั้นคนนี้ เราต้อง 

คบกับตัวเรา

 วนัหนึง่มโียมมาจากกรุงเทพฯ ไปถวายของมากมาย หลวงพอ่

ก็อยู่รูปเดียว อาจารย์ตุ้มก็ไม่อยู่ อาจารย์โน๊ตก็ไม่อยู่ ก็เลยพูดว่า  

มีแต่อาตมากับโยม โยมให้ถวายของให้หลวงพ่อ หลวงพ่อดูแล 

ตัวเองไม่ได้ดูแลสิ่งของโยม หลวงพ่อสมควรรับทักษิณาทานชาวบ้าน

หรือ สมควรรับทักษิณาทานไหม ถ้าใจเราสมควรรับทักษิณาทาน 

กับผู้ที่ให้เรา เราก็สบายใจ ถ้าเราทำาตัวไม่สมควรเป็นคนทุศีล ไม่มี

ประโยชน์ มันก็แทนที่จะเป็นความสุข เป็นความทุกข์ได้ เพราะ- 

ฉะนั้นนี่ทำาอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ได้เป็นไปตามเขา เขาให้ดีใจ เขา 

ไม่ให้เสียใจ ไม่มี เราจะดูตัวเอง เราดูตัวเอง เขานินทา...เสียใจ  

เขาสรรเสริญ...ดีใจ ไม่เกี่ยวแล้วเรื่องนั้น เราอยู่ของเราเอง เรา 

คบกับตัวเราเอง คบบัณฑิตในตัวเอง ไม่คบคนพาลในตัวเอง  

สิ่งไหนชั่วไม่พูด ไม่คิด ไม่ทำา สิ่งไหนดีเอามาทำาเอามาพูดเอามาคิด  

ทุกคนเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ไปคบกับคนอื่น ให้เขาซัดเรา หัวเราะ  

ร้องไห้ มีใจก็ไม่มั่นใจตัวเอง เอาใจมาลงโทษตัวเอง .. อันตราย  

จึงเป็นเรื่องรีบด่วนนะ
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ดู ไม่เข้าไปอยู่

... หายตัว

... นั่นแหละ ... ท้องก็มีจริงๆ ตับอ่อนก็มีจริงๆ มันเป็นก้อน  

มันก็ปวด แต่เราไม่ไปอยู่กับความปวด อยู่กับความไม่เป็นอะไร  

ไม่มีไม่เป็นอะไร หายตัวดู แม้เราจะมาดูว่าปวดท้อง ปวดท้องมัน 

ก็มี ถ้าเราไม่อยู่กับมัน มี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็เบาลงๆ จนไม่อยู่กับ

ตรงนี้ ไปอยู่กับอะไร อยู่กับความไม่มี ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นผู้ปวด  

ถ้าเป็นผู้เห็น เห็นมันปวด การเห็นนี่มันไม่หมดตัว มันทำาอะไรเรา 

ไม่ได้ ถ้าเราเห็นมัน หัดดู หัดเป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็น หัดเป็น 

ผู้ดูอย่าเข้าไปอยู่ อย่าเข้าไปอยู่กับมัน ดูมัน เยาะเย้ยมัน เยาะเย้ย

มันดู หัวเราะเยาะมันดูก็ได้ อย่าไปยอมจำานนร้องไห้ร้องห่มจะ 

ยิ่งปวดเข้าไป เพราะฉะนั้นหัดลองดูมัน หัดได้ทุกคน 

ออกจากวัดมาพักที่วัดโมกข์ฯ ขอนแก่น ปวดท้องอย่างแรง 

ปวดแล้วล้มลงไปเลย เจ้าอาวาสวัดโมกข์ มาจับลุกขึ้น เป็นไร  

ไม่เป็นไรๆ มันปวดจนล้มนะ นี่ไม่ได้แกล้งล้มนะ ที่จริงถ้าปวด 

ถึงที่สุดมันจะชานะ มันจะชา เหมือนกับปวดท้องนะ มันชา ถ้าเรา 

ไปปวดมัน การปวดนี่มันก็ไม่ได้ลงโทษเรา ไม่เท่าไหร่หรอก แต่เรา

เป็นผู้ปวด นี่มันลงโทษเรา ก็เห็นมันปวด ไปลงโทษอะไรมัน  

เหมือนเรานอนไม่หลับก็ไม่มีปัญหา กินไม่ได้ก็ไม่มีปัญหา แต่เรา 

ไปคิดว่าเรานอนไม่หลับ ตัวนี้อันตราย เราคิดว่าเรากินไม่ได้ นี่ก็

อันตราย ตัวคิดต่างหากที่ทำาให้เราเป็นภพ เป็นชาติ ต้องอยู่กับ 

ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ถ้าเราไม่อยู่กับมันก็ไม่มี

อะไร ทำาอะไรไม่ได้

ถ้าพูดถึงเวทนาไม่มีใครสู้พระพุทธเจ้าหรอก พระพุทธเจ้า 

ถ่ายเป็นมูกเป็นเลือด เดินทางตั้งหลายร้อยโยชน์ เพราะพระองค์ 

ไม่อยู่กับอาการที่เป็นเวทนา จึงมานิพพานที่กุสินารา ขณะที่ป่วย 

อายุ ๘๐ ปีนะ อย่าไปยอมมัน ความเจ็บ ความตาย เป็นสิ่งที่ชนะ

ด้วยตัวเราเอง มีแต่พูดกับหมอว่า ปวดท้องมาก ... ปวดมาก  

ในโลกนี้มียารักษาปวดท้องได้ไหม มีไหม มี หลวงพ่อพูดอย่างนี้ 

หมอเขาก็ต้องมียาแก้ปวดท้อง เอาไปฉายเอ็กซเรย์พบก้อนเนื้อใน 

ตับอ่อน แต่ว่าก้อนเนื้อในตับอ่อนไม่มียารักษา ดีใจ เสียใจไหม  

ที่เขาพูดอย่างนั้น ดีใจ ดีแล้วมันตายก็ดีแล้ว แล้วไม่มีใครตาย 

กับมันหรอก เรื่องของเขาเอง 

หมอคงศักดิ์ที่อยู่เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา หลวงพ่อก็ไป 

สอนธรรมะที่นั่น เขาแฟกซ์มา ทราบว่าหลวงพ่อป่วยหนัก เป็น 

ก้อนเนื้อในตับอ่อน เขาแฟกซ์มาว่า ก้อนเนื้อตับอ่อนไม่มียารักษา
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หรอก ยังไม่มียารักษาเลย ทางหมอกำาพลที่ดูแลหลวงพ่ออยู่ก็ 

แฟกซ์ไปอีก ก้อนเนื้อตับอ่อนขยายไปลำาคอ ก้อนเนื้อจากลำาคอ 

ไปสู่ตับอ่อน เออ... ถ้าแบบนั้นรักษาได้ ฉีดคีโมตัวใหม่ให้ท่าน 

เลยเรว็ เพื่อสกดัก้อนเนือ้ กฉ็ดีคโีมเขา้ไป เมด็เลอืดขาวเม็ดเลือดแดง

ตายไปหมดเลย ช็อกไป สนุกดี 

ป่วยเกือบ ๒ ปี เดือนนี้ไปหาหมอ หมอบอกว่าไม่มีอะไรแล้ว  

ดีแล้ว เออ ถ้าไม่ตายก็ดีจะได้เป็นเพื่อนกันอีก ถ้าตายไปแล้ว 

ก็ไม่มีอะไรสนุกเลย ใครจะมาหลอกเรื่องตายนี่ เพราะตัวเอง 

ก็ตายมาแล้ว เจ็บที่สุดแล้ว ที่สุดแล้วกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

จึงไม่หลอกลวงใคร ธรรมะต่างหากที่ทำาให้เรารอดได้ทางหนึ่ง หมอ

ก็ทำาให้เรารอดได้ทางหนึ่ง ญาติโยมก็ทำาให้เรารอดได้ทางหนึ่ง

เลมอนฟาร์ม ส่งข้าวอาหารไปให้ อาจารย์ตุ้มบอกว่า ข้าว 

มาจากเลมอนฟาร์ม ข้าวต้มอย่างดี ยังคิดอยู่เลยว่า เพื่อนมีแต่ 

คนดีๆ ได้พบแต่คนดีๆ พระที่วัดก็มีแต่พระดีๆ หลวงพ่อเทศน์ 

ไม่ได้ ก็เทศน์แทนหลวงพ่อ เดี๋ยวนี้เค้าไม่ถามหาหลวงพ่อหรอก  

โยมสุวรรณาเขาถามหาพระองค์อื่น เพราะหลวงพ่อไม่มีใครรู้แล้ว  

บางคนที่คนใหม่ ๆ  ถ้ามา ก็ไปเจออาจารย์นั้นสอนอาจารย์นี้สอน  

หลวงพ่อก็นอนอยู่สบายแล้วตอนนี้ มีแต่เพื่อนดีๆ ช่วยกัน

โบราณท่านว่า วัวควายตายเขาหนังยังอยู่ หลวงพ่อตาย 

ไปแล้วเขาหนังยังอยู่ พวกนี้เป็นเขา พวกนี้เป็นหนังยังอยู่ ยังพูด 

ยังสอน เจ้าอาวาส พระอาจารย์ไพศาลก็สอนกันอยู่ ว่านี่ช่วยกัน 

เถอะเรา นับหนึ่งจากตัวเราก่อน อย่าไปเกณฑ์ใคร เอาตัวเราก่อน  

มีสติเอาเลย อย่ารอ เพิ่มสติเข้าไปๆ รู้สึก กะพริบตาก็รู้สึกได้  

หายใจก็รู้สึก เคลื่อนไหวอะไรรู้สึกได้ ไม่เหลือวิสัยที่เราทำาได้  

มันก็หัด อันนี้มันสอนไม่ได้หรอก ไม่มีคำาถาม มันมีแต่คำาตอบ  

หลวงพ่อตอบให้ก็ไม่ได้ ทุกคนต้องตอบเอาเอง สัจธรรมใครคนอื่น

ตอบให้ไม่ได้ เราตอบเองถูกต้อง  ถ้าคนอื่นตอบให้ไม่ใช่สัจธรรม
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ภ า ค ส อ ง
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ถาม ขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อย่อๆ และ 

ช่วงที่พบหลวงพ่อเทียน และเริ่มการปฏิบัติครับ

ตอบ ประวัติย่อๆ หลวงพ่อก็เป็นชาวพุทธผู้หนึ่ง ที่เกิดเป็น 

คนไทย ก็อยู่ในวงล้อมของวัฒนธรรมไทยๆ ที่เป็นชาวพุทธ ก็ 

เชื่อถือกันแบบคนบ้านนอก เร่ืองบุญ เร่ืองบาป เร่ืองกลัวนรก  

อยากได้สวรรค์ ก็แสวงหาคำาตอบมา ก็ไม่ค่อยได้กระจ่างแจ้งแก่ 

จิตใจ ไปหลงเล่าเรียนอะไรต่างๆ เยอะๆ แยะๆ ไปหมด 

ชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนมาเรื่อยๆ ไม่ได้คำาตอบจริงจัง  

ลังเลสงสัยมาตลอด สงสัยเรื่องบุญ เรื่องบาป ทำาไมจึงมีบุญ ทำาไม

จึงมีบาป ทำาไมจึงมีศาสนา ทำาไมจึงมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ทำาไมจึงมีสวรรค์นิพพาน ก็ไม่ได้คำาตอบสักที 

พิมพ์คร้ังแรกใน “ธรรมะสู่ธรรมชาติ” ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒

บทสัมภ�ษณ์



128 129ห ล ว ง พ่ อ ค ำา เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

ทำาบุญก็เคยทำามา เล่าเรียนอะไรก็เคยเล่าเรียนมา อายุเกือบ 

๓๐ ปี ก็ได้ยินกิตติศัพท์หลวงพ่อเทียนว่าท่านสอนวิปัสสนาล้วนๆ  

ผู้ที่ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนจะได้คำาตอบเรื่องนี้คือ เรื่องบุญ  

เรื่องบาป เรื่องสวรรค์ เรื่องนิพพาน ได้ยินแล้วก็ทำาให้คิดอยู่ 

ตลอดเวลา คิดว่าจะไปอย่างไร หลวงพ่อเทียนอยู่ที่ไหน คิดว่าจะ 

ออกจากบ้านจากเรือนไปอย่างไร และจะเหมาะไหมที่จะไปอยู่ 

อย่างนั้น เราเป็นฆราวาสจะไปทำาอย่างไร ก็ตัดสินใจไปหาหลวงพ่อ

เทียน 

ไปหาหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนกรรมฐานแบบที่เราทำากันอยู่ 

นี่แหละ มีการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ถูกกับจริต 

หลวงพ่อเลย เอาตัวเองไปตัดสินใจ เอานิสัยตัวเองไปตัดสินใจ 

ว่าชอบว่าไม่ชอบ สิ่งใดที่ตัวเองไม่ชอบก็ปฏิเสธ ความเป็นจริง 

มันไม่ถูก เพราะหลวงพ่อเชื่อว่าตัวเองอาจจะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะ  

อาจจะหลงทิศหลงทางไปไหนไม่รู้ 

แต่ก็ยังมีบุญอยู่ มีจิตส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยดื้อด้านเท่าไร ก็เชื่อ

บ้าง เพราะเคารพท่านก็เชื่อท่าน ก็เลยตัดสินใจปฏิบัติธรรมกับท่าน 

เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ ก็ได้คำาตอบสิ่งที่สงสัย ได้คำาตอบ 

กระจ่างขึ้นเรื่อยมา เลยเห็นว่าเป็นทิศทางที่ทำาให้เราเปลี่ยนแปลง 

จิตใจได้ จากความที่ไม่เข้าใจก็เกิดความเข้าใจขึ้นมา เห็นว่ามันเป็น 

การเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปในทางที่ถูก แล้วก็พูดได้ว่าไม่หนัก 

เหมือนเมื่อก่อน เบาจิตเบาใจ เห็นถูกเป็นถูก เห็นผิดเป็นผิด 

ทีแรกก็เข้าใจเท่านั้น แต่ถ้าเรามาปฏิบัติเท่านี้มันก็รู้เท่านี้นะ  

คือแต่แรกไม่คิดว่าจะบวช คิดแต่จะมาศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ 

ทางบ้านอยู่ เพราะหลวงพ่อเป็นพี่มีหน้าที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้อง  

แม่ก็บอกแล้วบอกอีกว่าไม่ให้บวช บอกว่าลูกตั้ง ๗-๘ คนนี้  

ไม่หวังพ่ึงใคร ก็หวังพ่ึงเจ้าคนเดียวน่ีแหละ แม่พูดให้ได้ยินอย่างน้ัน  

หลวงพ่อก็เลยคิดว่าเราไม่คิดที่จะบวช เพราะยังรับผิดชอบต่อ 

พ่อแม่พี่น้องครอบครัวอยู่ 

พอมาปฏิบัติเข้า โอ้...เราทำาเพียงเท่านี้มันรู้ว่าไม่เป็นบาป ถ้าเรา

ทำามากๆ มันอาจจะรู้มากกว่านี้ วิธีที่เราจะทำาได้มากและมีโอกาส 

เต็มที่ก็คือบวช ถ้าไม่บวชก็อย่างนี้แหละ ยังไม่สุดฝีมือ ถ้าเราไป 

บวชก็จะเต็มที่ทีเดียว ตอนที่เป็นฆราวาส บางทีพระก็เรียกไปใช้นะ 

ให้ไปเก็บหน่อไม้ซึ่งตัวเองก็ไม่ชอบ เราไม่ได้มาเพื่อเก็บหน่อไม้  

ไม่ได้มาเพื่อทำาอาหารให้พระ เรามาปฏิบัติ เราเ สียงานเสียการไป  

พระมาใช้เราอย่างนี้เราก็ไม่ชอบใจ ถ้าเราเป็นฆราวาสนี่ คงไม่เหมาะ

เพราะต้องมาเป็นผู้รับใช้พระ ก็คิดไปอย่างนั้น คิดว่าถ้าบวชนี่ 

มันจะได้ปฏิบัติเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในชีวิตที่เป็นนักบวช ก็เลย 

ตัดสินใจบวช 
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พอบวชก็สมใจจริงๆ ทุกนาทีทุกช่ัวโมงก็ว่าได้ ใช้ชีวิตทุกวันๆ 

เป็นของเราหมดเต็มที่ เป็นนักปฏิบัติเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เลย 

คิดว่าการบวชเป็นพระหรือว่าชีวิตนักบวชนี่เหมาะที่สุดกับการปฏิบัต ิ

นี่เป็นความคิดของหลวงพ่อนะ แต่คนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้ 

พอได้บวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเต็มที่กับหลวงพ่อเทียนก็ได้ 

คำาตอบไปเรื่อยๆ ขออภัยนะจนไม่สงสัยเรื่องกายเรื่องใจ แต่ก่อน 

มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจ ถ้าพูดถึงเรื่องกาย แต่ก่อนก็เป็นคนขี้โรค 

ปวดท้อง เคยถูกหามเข้าโรงพยาบาล คิดว่าตัวเองจะตายเพราะ 

โรคท้อง เมื่อมาฝึกมาปฏิบัติก็เลยมีทางสำาเร็จเรื่องกายเรื่องใจ 

ที่ว่าสำาเร็จนี่คือแต่ก่อนเคยเป็นคนขี้โรค ก็หายจากโรคภัย 

ไข้เจ็บ แต่ก่อนเคยเป็นคนขี้สงสัยลังเล ก็ไม่มีความสงสัยตั้งแต่ 

เกือบ ๓๐ ปี มาจนถึงบัดนี้ ก็นึกว่ามันเป็นอมตะ เป็นความรู้ที่ 

เป็นอมตะ สุขภาพก็ดีมาตลอด จิตใจก็ปกติมาตลอด คิดว่า 

หลวงพ่อเทียนนี่เป็น...หลวงพ่อไม่ได้เกิดสมัยครั้งพระพุทธเจ้า  

หลวงพ่อก็ไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าเทศน์ ไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าแสดง

ธรรม หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อเทียนนี้เป็นครู เรียนตามพ่อก่อตาม 

ครูจริงๆ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นคนสอน 

ฉะนั้นหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อเทียนเป็นคนให้เกิดเรื่องนี้ เพราะ

ว่าสมัยนี้หลวงพ่อก็เห็นหลวงพ่อเทียนเป็นคนสอน แต่คนอื่นสอน

หลวงพ่อไม่รู้ เรื่องนี้หลวงพ่อเทียนสอนหลวงพ่อก็รู้อย่างนี้แหละ  

มีอะไรอีกไหม

ถาม กระผมขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าในช่วงแรกสุดที่

หลวงพ่อไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนใช้เวลานานเท่าใดครับ

ตอบ เดือนหนึ่ง ที่เป็นฆราวาสนะ

ถาม ที่จิตเปลี่ยนครั้งแรกน่ะครับ

ตอบ เดือนหนึ่งเต็มๆ จนตกใจนะ หลวงพ่อเข้าใจเริ่มต้นที่สุด 

เหยียบเส้นทางได้รับรองไม่ผิด ต้องไปทางนี้แน่นอน ตัดสินใจ  

ไม่ต้องไปถามใคร ตอนแรกสิบวันแล้วก็ยังไม่รู้อะไร บางคนเขา 

บอกว่าเจ็ดวันเท่านั้นนะ รู้รูปรู้นาม คุณทำาไมไม่รู้ เณรน้อยๆ มา 

ถาม โอ้...พี่ทำาไมไม่รู้ ผมปฏิบัติเจ็ดวัน รู้เรื่องรูปแล้ว ก็เลยใจ 

ไม่ค่อยดี จนไปถามหลวงพ่อเทียนว่า “หลวงพ่อครับ คนที่มา 

ปฏิบัติกับหลวงพ่อไม่รู้อะไรเสียเลยมีไหม” หลวงพ่อบอกว่า “ไม่มี” 

“คงจะเป็นผมนี่แหละเป็นคนแรก” คิดว่าอย่างนั้นนะ จนมีปมด้อย

ขึ้นมา พอได้เกือบเดือน ก็เลยมาเข้าใจเบื้องต้น จับเส้นทางได้  

รู้จักรูป รู้จักนาม รู้จักกาย รู้จักใจ ไม่ถูกกายหลอก ไม่ถูกใจหลอก 

ทำาให้ได้ทิศทาง มั่นใจ เป็นวิถีของชีวิตได้ ครั้งแรกเดือนหนึ่ง
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ถาม ในขณะนั้นหลวงพ่อใช้วิธีสร้างจังหวะ หรือเดินจงกรม

ครับ

ตอบ ที่มันรู้นั้นเดินจงกรม แต่ก่อนทำาใหม่ๆ นั่งไม่ค่อยได้  

พอนั่งมันง่วงนอน เลยเดินเอา เดินเป็นใหญ่เดินแล้วรู้ หลีกนั่ง  

การนั่งนี่เรื่องมาก ใหม่ๆ นั่งไม่ค่อยได้ บางทีฝนตกต้องกางร่ม 

เดินนะ เพราะนั่งแล้วมันง่วง

ถาม คร้ังท่ีสองล่ะครับหลวงพ่อ หลังจากน้ันอีกนานไหมครับ

ตอบ พอรู้เรื่องรูปเรื่องนามนี่มันไม่ใช่รู้เรื่องรูปเรื่องนาม 

อย่างเดียว มันคล้ายๆ กับว่า มันมีพละมีกำาลังเหมือนกับว่าเรา 

ไม่ได้ทำา ดูมันรู้ไปเลย พอมันรู้มันก็รู้ ๆ  ๆ  รู้อะไร หลุดอะไร มัน 

พ้นอะไร มันก็รู้ไปเรื่อยๆ เป็นลำาดับ สิ่งที่มันถูกหรือผิดเราก็ได้ 

คำาตอบ คิดว่าจะไปเถียงหลวงพ่อเทียนถ้าหลวงพ่อเทียนไม่รับว่า 

ถูก เช่น เห็นรูปเห็นนามนี่ ถ้าหลวงพ่อว่าไม่ใช่ มีเงินหมื่นก็จะลง

หมื่น ต้องเป็นเรื่องแล้ว มันไม่ให้หลวงพ่อตอบว่าถูกนะ หลวงพ่อ 

จะตอบว่าถูกว่าผิด ไม่ต้อง คือมันมั่นใจ รู้จักสมมติ รู้จักบัญญัติ  

รู้เรื่องบุญ รู้เรื่องบาป จิตใจก็หลุดพ้นออกไป ต้องหัดปฏิบัติ 

ตอนที่กลับมาที่นี่มาบวชนะ มาบวชก็มาปฏิบัติ พอมารู้เรื่อง

ศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา ไปมีศีลแล้วจึงรู้จักว่าตัวเองมีศีล  

เรื่องอารมณ์นี่คิดว่าจบตั้งแต่ปีแรกเลย แต่ว่ามันยังไม่เป็น มันจบ 

เหมือนกับว่าทุกอย่างพร้อมเสร็จ แต่มันยังไม่เป็น ปีที่สามจึงเข้าใจ 

จริงๆ ได้คำาตอบ มันไม่รู้หรอก แต่ว่ามันเป็นแล้วไม่นึกไม่ฝันว่ามัน

จะเป็นแล้ว

ถาม ปีที่สาม นี่คือการเปลี่ยนครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับ

ตอบ ใช่ ครั้งสุดท้ายปีที่สาม

ถาม กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

ครับหลวงพ่อ ในขณะนั้นน่ะครับ

ตอบ มันก็ ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร สิ่งที่มันเคยมี มันเกิดไม่มี 

ขึ้นมา มันเป็นทั้งรูปธรรมเป็นทั้งนามธรรม สิ่งที่ไม่เคยเป็นมันก็ 

เป็นขึ้นมา หลวงพ่อไม่ได้ว่าเป็นพระอรหันต์ ไม่ได้ว่าได้บรรลุธรรมะ 

มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลวงพ่อ สิ่งที่ไม่เคยเป็นเรื่องของรูปนี่  

มันหมดไป สิ่งที่มันไม่เคยเป็นมันมีขึ้นมา สิ่งที่มันมีขึ้นมามันเป็น

อย่างไร เราใช้ได้ ใช้กระทั่งทุกวันนี้ ไม่ผิด สิ่งที่มันเป็นเราจะเอา 

มาใช้อีกมันใช้ไม่ได้ สิ่งที่เคยมีมาแต่ก่อน สมมติว่าเราเคยใช้สิ่งนั้น 

เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้ มันจืดมันหมด หมดเรื่องหมดราวไป

ถาม วิชาความรู้เกี่ยวกับคาถาอาคมอันนั้นล่ะครับ

ตอบ อันนั้นมันหมด หมดตั้งแต่เบื้องต้นนะ ตั้งแต่หลวงพ่อ 

รู้รูปนาม รู้สมมติ เรื่องที่หลวงพ่อมีความสำาคัญมั่นหมายว่า ตัวเอง 

เป็นคนดีคนเด่นเรื่องไสยศาสตร์ หมดไปเลย จืดชืดไปเลย หมด

ความสงสัยตั้งแต่นั้นมา ไม่ข้องไม่ติดเรื่องของคาถาอาคม พิธีกรรม
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ต่างๆ ที่เป็นสมมติที่เป็นบัญญัติ แต่ก่อนเคยหลงมัน เดี๋ยวนี้ไม่หลง

หมดแล้ว เหือดแห้งไปเลย พอกลับไปบ้านก็ไปเปลี่ยนทิศทาง 

ทั้งหมด สั่งพี่สั่งน้อง แต่ก่อนหลวงพ่อกลับไปบ้านจะมีพี่ๆ น้องๆ 

เอาด้ายมาผูกแขน ทำาน้ำามนต์ ทำานั่นทำานี่ ก็หยุด เลิกไปตามๆ กัน 

แต่นี้ไปไม่ต้องทำาแล้ว ต้องเชื่อตัวเอง สั่งห้ามพ่อแม่พี่น้องหมดเลย  

แต่ก่อนเคยให้หลวงพ่อผูกแขนให้ลูกให้หลาน เอาน้ำามนต์มาอาบ 

หลวงพ่อก็เลิกเลย หยุดเลย

ถาม หลวงพ่อครับแล้วในครั้งสุดท้ายนี่ หลวงพ่อเดินอยู่ 

หรือนั่งอยู่ครับ

ตอบ นั่ง ฉันข้าวเสร็จ

ถาม ตอนเช้าหรือครับ

ตอบ ตอนเช้า ก็สร้างจังหวะนั่งพิงเสาต้นเล็กๆ

ถาม ที่ไหนครับ

ตอบ ที่ป่าพุทธยาน ตอนเช้า ฉันข้าวเสร็จ พอไปฉันเพลก็ไป

พูดให้หลวงพ่อเทียนฟัง พอฉันเพลเสร็จพระทั้งหมดลุก หลวงพ่อ 

ก็ยังไม่ลุก นั่งมองหลวงพ่อเทียนท่านอยู่ เพราะขณะนั้นก็มีพระ 

มากนะ ถ้าจะพูดให้พระฟังมากๆ มันก็เยอะ หลวงพ่อไม่ลุก  

หลวงพ่อเทียนเห็นหลวงพ่อไม่ลุกก็มาถาม ก็พูดให้ท่านฟัง ผมเป็น

อะไรไม่รู้ “อื้อ...” ท่านว่า “บ้ามันโง่ มันโง่ ไปทำาใหม่ๆ” หลวงพ่อ

เทยีนดหูลวงพอ่ “เธอไปทำาใหม”่ มนักำาลงัเปน็อยูข่ณะนีพ้อมาทำาปับ๊ 

มันเป็นขึ้นมา พอมันเป็นขึ้นมาหลวงพ่อก็ทำาแบบหลวงพ่อเทียน  

พอมันหลุดตัวนี้ ก็อยู่ตัวนั้นทันทีก็ดูตัวนั้นทันที มันเข้ามันออก 

มันอยู่ตัวนั้น เป็นทีแรกก็จำาเป็นเหมือนกันนะครูอาจารย์ เพราะเรา 

ไม่ใคร่ชำานาญ ครูอาจารย์ก็จำาเป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นหลวงพ่อ 

จึงบอกว่า หลวงพ่อเทียนนี่แหละเป็นคนสอน เป็นครู เป็นผู้ 

ให้กำาเนิดของสติปัญญา เรื่องนี้ไม่มีใครสอนหลวงพ่อ มีแต่สอน 

เรื่องอื่นรู้อย่างอื่น

ถาม แล้วในขณะหลังจากหลวงพ่อหลุดหรือวางจากสิ่งนั้น  

สิ่งที่หลวงพ่อคิดถึงเป็นเรื่องแรกที่สุด คืออะไรครับ

ตอบ หลวงพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ เอ้อ...นี่ธรรมชาติของ 

มนุษย์ที่เกิดมาพ่อแม่เลี้ยงเรา ธรรมชาติของคนเกิดมา ที่สร้างโลก

จนกระทั่งยอมให้มีการตั้งครรภ์พร้อมทุกข์ยาก เพื่อให้คนเกิดมารู้

อันนี้ ถ้าคนเกิดมารู้อันนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติสร้างโลกมาเพื่อมา 

รู้สิ่งนี้ก็คล้ายกับว่าสมแล้ว พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาก็เพื่ออันนี้ต่างหาก  

ถ้าลูกไม่รู้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะ จึงให้เรียนรู้การเกิดมาเพื่อ

ไม่เกิด ก็รู้เท่านั้น 

คิดเท่านั้น ก็ไปรู้อีกว่า อ้อ...หลวงพ่อเทียนจะใช้อะไรเรา  

หลวงพ่อเทียนจะให้เราทำาอะไร เราจะเชื่อหลวงพ่อ ก็ไปบอก 

หลวงพ่อเลยว่า หลวงพ่อจะให้ผมทำาอะไร “ทำาไม?” หลวงพ่อเทียน
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ถาม “ก็ให้ทำาอะไรเล่าครับหลวงพ่อ” “เพียงแต่ผมนึกว่ามันเป็นเรื่อง 

ที่ถูกต้อง มีจริงไหม ทำาได้จริงๆ ไหม พระพุทธเจ้าหลอกคน  

หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนคน ถ้ามันมีจริงก็ช่วยกันสอนต่อไป ถ้ามัน 

เป็นจริงก็ช่วยกันพูด ช่วยสอนคน ไม่ได้ใช้ให้ทำาอะไร” หลวงพ่อ 

บอก ก็เท่านั้นเอง

ถาม แลว้หลวงพอ่คดิถงึพอ่แมอ่ยากจะชว่ยทา่นหรอืเปลา่ครบั

ตอบ ก็คิดเหมือนกัน พอเข้าใจเรื่องนี้ก็ไปหาแม่เป็นคนแรก

เลย บังคับแม่เลยนะ แม่ไม่เคยนอนป่าช้าเลย หลวงพ่อไปก็ไป 

บงัคบัแม ่เอาผูใ้หญบ่า้น เอาแม ่แมก่บ็อกวา่ โอ.้..จะใหแ้มไ่ปอยา่งไร 

เกิดมาไม่เคยไปนอนป่าช้า แล้วอยากจะให้ไปนอนจริงๆ ก็หาเพื่อน

ให้แม่คนหนึ่ง ไปเรียกเอาแม่ของหลวงพ่อบุญธรรม เพราะเป็น 

ญาติพี่น้องกัน ไปบังคับให้แม่นอนป่าช้า ไปบังคับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็น

ญาติของพวกทางบ้านนะ เอาไปฝึกหัด นึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับ

หลวงพ่อ พอมาสอนเข้าจริงๆ โอ้...มันกลับไม่เป็น 

ทีแรกหลวงพ่อว่าคนทั้งหมดจะให้อยู่ในกำามือหลวงพ่อเลย  

สอนให้คนรู้เลยทั้งหมด มันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคน ถ้า 

ไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ถูก หน้าที่ของคนเรามันต้องมานี่ หลวงพ่อ 

ทำาดูนะ พอทำาไปมันก็มาลงที่ตรงนี้ มันเป็นสูตรสำาเร็จมาเลย ถ้า 

ไปที่อื่นไม่ถูก มันต้องเป็นหน้าที่มนุษย์ที่จะมารู้เรื่องนี้

สำาหรับแม ่หลวงพอ่ก็ถือว่า แมน่ียั่งเปน็ผูส้ำาคญัทีส่ดุ หลวงพอ่

จะไปสอนจนกว่าว่าเป็นลมหายใจครั้งสุดท้าย ก็จะไปพูดอยู่อย่างนั้น

นะ ทุกวันนี้ก็พูด พยายามพูด ถ้าไม่ได้แม่ หลวงพ่อคงไม่ได้อยู่ 

อย่างนี้ ไปก็ไปบอก อันนี้แม่ก็บอก จะไปไหนต้องให้รู้ เดือนหนึ่ง

ต้องให้รู้ ต้องส่งข่าวอยู่นี่อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นี่

ถาม เดี๋ยวนี้โยมแม่อายุเท่าไรแล้วคะ

ตอบ อายุ ๘๐ ปี

ถาม แล้วโยมพ่อยังอยู่ไหมคะ

ตอบ โยมพ่อไม่มี เสียชีวิตตั้งแต่หลวงพ่อเล็กๆ โน่น เสียดาย 

ถ้าพ่ออยู่ก็คงจะดี รู้สึกว่าผิดพลาดเพราะโยมพ่อมีข้อดี ที่หลวงพ่อ 

รู้นะ โยมพ่อเป็นคนท่ีเอาจริงเอาจัง เป็นคนดีนะ เป็นท่ียอมรับ 

ของสังคมของพี่น้อง ของคนในบ้านในชุมชน เป็นที่เคารพรักของ 

คนทั่วไป ไม่เป็นศัตรูของใคร โยมพ่อของหลวงพ่อมีความคิดดี  

หลวงพ่อยังคิดเสียดายอยู่ นี่ท่านก็ตายไป ตอนโยมพ่อเสียไป 

หลวงพ่ออยู่ราวชั้น ป.๒-ป.๓ นะ
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ถาม หลวงพ่อมีบุตรกี่คนคะ

ตอบ คนเดียว ตอนหลวงพ่อไปบวชภรรยามีท้องได้ ๔ เดือน 

หลวงพ่อนี่ตัดเลย มีท้องได้ ๔ เดือนเท่านั้นเอง หลวงพ่อนี่ตัด  

แล้วทิ้งเขาไป

ถาม ตอนที่ตัดใจมานั้นรู้สึกลำาบากใจมากไหมคะ

ตอบ มาปฏิบัติแล้วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก่อนที่จะมาทีแรกนี่

ห้าสิบห้าสิบ เป็นห่วงว่าจะไปอยู่อย่างไร จะไปทำาอย่างไร แล้วก็ 

ห่วงทางบ้าน คนก็ยิ่งห้ามนะ และหลวงพ่อก็ไม่ใช่เป็นคนเลวทราม

นะ ชาวบ้านชาวเมืองก็เคารพนับถือเพราะหลวงพ่อใช้ชีวิตมีราคา  

มีค่า หลวงพ่อไม่ใช่เป็นคนเกียจคร้านเป็นคนสังคมรังเกียจ คน 

ก็เคารพนับถือ ยิ่งหลวงพ่อเป็นหมอไสยศาสตร์ ถ้าหญิงมีครรภ์นะ 

เห็นหลวงพ่อเข้าก็สบายเลย เมื่อหลวงพ่อใช้ชีวิตอยู่ตอนนั้นถ้าหญิง

คนไหนมีครรภ์ เขาก็บอกตรงๆ ว่า อย่าเพิ่งหนีไปไหน เดือนหน้า 

คลอดแล้ว พ่ออย่าเพิ่งหนีไปไหน เขาก็บอกเลย ก็ให้อยู่บ้านจะได ้

เป็นที่พึ่งให้เขา 

เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็มีคนเป็นห่วงจะไปจะมา ทีแรกก็ 

ครึ่งต่อครึ่ง พอเข้าใจธรรมะขั้นต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ห่วงใคร คิดว่า

มันเป็นทางที่ถูก เหตุที่มาปฏิบัติก็เพื่อรับผิดชอบ คิดว่าดีแล้ว จะ 

ได้สอนคนให้มาใช้ชีวิตแบบนี้ ยิ่งกว่าเราจะเป็นหัวหน้าครอบครัว 

มีลูกมีเมีย เราก็จะรักแต่ลูกแต่เมีย แต่ญาติพี่น้อง บัดนี้เราไม่ได้ 

รักเฉพาะเท่านั้น รับผิดชอบต่อมนุษย์ทั้งโลกทั้งชาติ หลวงพ่อจึง

ตัดสินใจว่าถูกต้องที่สุด แล้วก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ว่าขัดต่อเหตุผล 

ไม่มีเหตุผลที่จะมายับยั้ง แล้วก็มั่นใจจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมั่นใจ 

บวชมายี่สิบกว่าปี เหมือนกับบวชสองสามเดือน ยังมั่นใจในชีวิต 

ที่เป็นนักบวช ไม่มีอะไรผิดพลาด

ถาม หลวงพ่อคะ ก่อนที่หลวงพ่อจะรู้ธรรมะ หลวงพ่อมี 

ความรักธรรมชาติมากเป็นพิเศษอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าคะ

ตอบ ธรรมชาติอะไร

ถาม ต้นไม้อันนี้แหละค่ะ ซึ่งขณะนี้ หลวงพ่อก็ทำางานด้านนี้

ด้วยอย่างมากเลยนะคะ ได้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมากที่สุด 

อยากกราบเรียนถามว่าก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะรู้ธรรมนี้หลวงพ่อ 

มีความสนใจพิเศษ มีความรักอย่างพิเศษต่อธรรมชาติมาตั้งแต่ 

ตอนนั้นหรือเปล่าคะ

ตอบ ไม่มีเลย สิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อหลวงพ่อเข้าใจ

ธรรมชาติ มันไม่ได้รักแต่มนุษย์ มันรักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 

อยากปกป้องมัน เกิดรับผิดชอบต่อสรรพสิ่งทุกสิ่ง หลวงพ่อไม่ได้

รู้สึกมาก่อน หลวงพ่อเคยเป็นคนที่ถางป่าทำาไร่ทำาสวนคนหนึ่ง 

เหมือนกัน หัวไร่ปลายนา ต้นไม้ต้นไหนโค่นลง ไปจุดไฟตอน 
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หน้าแล้งนี่เผา ไม่ได้คิดอะไร คิดแต่วันหนึ่งๆ มันครอบจักรวาลนะ

ทำางาน เมื่อจิตใจเราสัมผัสและรับผิดชอบ เกิดรักธรรมชาติ รัก 

ต้นไม้ รักมนุษย์ ให้ความยุติธรรมตั้งแต่วันนั้นมา

ถาม เปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับ

ตอบ เปลี่ยนมาเลยทั้งหมดเลย ตั้งแต่รู้รูปนาม รู้ธรรมชาติ  

รู้สมมติ รู้บัญญัติ เกิดรักธรรมชาติขึ้นมา ก็เลยใช้ป่า เพราะฉะนั้น

สิ่งแวดล้อมของเราก็คือป่า ก็เห็นคุณค่าของป่า เห็นค่าของป่า  

เห็นต้นไม้มันก็มีชีวิตชีวา เหมือนกับว่าพูดกันรู้เรื่องนะ มันเป็น 

ชีวิตชีวาอยู่กับป่า โอ้...มันเหมือนกับพูดกันรู้เรื่อง ให้ความสงบ 

ร่มเย็น

ถาม มันเหมือนเป็นสิ่งๆ เดียวกับตัวเราหรือครับ

ตอบ มันเหมือนเป็นสิ่งๆ เดียวกับตัวเรา ไม่เป็นพิษเป็นภัย 

ต่อใคร ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นเกลอกันหมด เป็นเพื่อนกันทั้งหมด  

มีการเกิดแก่เจ็บตายอะไรต่างๆ ตั้งแต่นั้นมาไม่เบียดเบียนอะไรใคร

จนถึงทุกวันนี้ ใครจะมาด่ามาฆ่าเราก็ไม่เป็นไร หลวงพ่อมีเอกลักษณ์

อยู่อันหนึ่งคือไม่เป็นไร
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ถาม หลวงพ่อคะ แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าแต่เดิมนั้นหลวงพ่อ

สุขภาพไม่ค่อยดี แต่เมื่อมารู้ธรรมแล้วเป็นจุดที่เปลี่ยนให้หลวงพ่อ

สุขภาพดีขึ้นเลยในคราวนั้น กราบเรียนถามว่า ธรรมะอันนั้นช่วย

หลวงพ่ออย่างไรบ้างคะ

ตอบ เรื่องสุขภาพทางกายนี่นะ หลวงพ่อเห็นชัดว่ามันเป็น

อานิสงส์ของธรรมะ อานิสงส์ของธรรมะในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง  

มันครอบกันหมด การเจ็บไข้ได้ป่วย เคยเป็นโรคปวดท้อง มัน 

ก็หาย มันเป็นปกติ หลวงพ่อก็อยากจะพูดเลยว่า ถ้าไม่รู้ธรรมะ 

หลวงพ่อตายแล้ว เพราะหลวงพ่อเป็นคนเอาจริงเอาจัง มันขวนขวาย

อยากมั่งอยากมีกว่าใคร ทำานาวันหนึ่งเขาเกี่ยวข้าววันหนึ่งเขาได้ 

ห้าสิบกอง หลวงพ่อต้องให้ได้ร้อยกอง แข่งอยู่ในใจนี่ มันจะเอา

อะไรๆ ให้เกินๆ คนอื่นไป จนเราเจ็บไข้ได้ป่วย 

ถ้าหลวงพ่อไม่มาทางนี้ก็ตายไปแล้ว กระทั่งมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อ

นึกถึงทีไรแล้วขนลุก ถ้าใช้ชีวิตแบบแต่ก่อน หลวงพ่อจะเป็น 

อย่างไร นี่แหละเป็นสูตรสำาเร็จ มันปลอดภัยสู่อิสรภาพ อานิสงส์ 

ของการเจริญสติ อานิสงส์ของธรรมะ ธรรมะย่อมคุ้มครองทั้งกาย

และใจ

ถาม กราบเรียนถามว่า หลวงพ่อรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางกายเลยใช่ไหมครับ

ตอบ รู้สึกเห็นได้ชัด ไม่เฉพาะเรื่องสุขภาพนะ อะไรที่ลึก 

ไปกว่านั้นที่เราเคยมีเคยเป็น เคยไปเป็นธุระ มันหมดไป ปัญหา 

เรื่องกายนี่ไม่ได้รับใช้มันแล้ว ไม่ได้เป็นทาสของกาย หลวงพ่อใช้ 

กายนี่เป็นทาสของเรา ใจก็เหมือนกัน แต่ก่อนเรารับใช้ใจ เดี๋ยวนี ้

เราใช้ใจ แต่ก่อนใจมันใช้เรา มันเปลี่ยนกัน

ถาม ถ้าเช่นน้ันมันเป็นอิสระออกไปเลยใช่ไหมคะ มันแยกกัน 

ใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับว่ากายมันสบายใจเลยอย่างน้ันใช่ไหมคะ

ตอบ มันสารภาพ กายนี่มันสารภาพ เราได้คำาตอบ มันจะ 

มามีอำานาจกว่าเราไม่ได้ แต่ก่อนกายมันมีอำานาจ เช่นความร้อน  

ความหนาว ความหิวมีอำานาจ กิเลสตัณหามีอำานาจปรุงแต่งมัน 

มาก เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลย เราใช้มัน ไม่มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจ เรา

จะอยู่อย่างนี้จะอยู่ตรงนี้ จะกี่ร้อยกี่ปี โลกและสังคมจะเป็นอะไรไป

ก็ตาม หลวงพ่อจะอยู่ตรงนี้โลกนี้จะมีเรา หลวงพ่อก็จะอยู่ตรงนี้  

โลกนี้จะมีอะไรมากมายแน่นขนาดไหน หลวงพ่อก็จะอยู่ตรงนี้ ไม่มี

วันที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะว่ามันเป็นอมตะ จะอยู่นี่จะไม่ไปไหน  

จะไม่ต้องเกิด จะไม่ต้องเจ็บ จะไม่ต้องแก่ จะไม่ร้อน จะไม่หนาว  

จะไม่หิว จะไม่สุข จะไม่ทุกข์ หลวงพ่อจะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้แหละ  

อยู่ที่ไม่เป็นไร ไม่มีอะไรๆ
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ถาม หลวงพ่อคะ หนูขอกราบเรียนถาม ที่หลวงพ่อเทียน 

เคยบอกว่า ก่อนที่เราจะตายประมาณ ๒-๓ นาที ทุกคนจะมา 

ที่ตรงนี้ จะมาเจอประสบการณ์ตรงนี้

ตอบ มันมีที่ มันก็เหมือนกับกายเรามีที่ มีบ้านมีเรือน  

ถ้าฝนตกเราจะแช่ฝนอยู่อย่างนั้นหรือ เราจะไปอยู่ไหนฝนตก เรา 

ต้องหลบเข้าร่มเข้าบ้าน แดดออกเราจะไปนั่งตากแดดอยู่อย่างนั้น

หรือ กายมันไม่ยอมหลบเข้าร่ม ใจยิ่งไปกว่านั้นอีก ไม่ต้องมา 

ยกมือสร้างจังหวะกำาหนด มันมีแล้ว มันเป็นแล้ว มันอยากโกรธ 

มันก็ไม่โกรธ อยากทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ มันไม่เอา ใครจะบังคับให้ 

มันโกรธ มันขอว่าอย่าให้โกรธเถอะ โอ้...ขอกราบขอไหว้ ก็ไม่เอา  

ให้ทุกข์นิดหน่อย มันก็ไม่เอา มันปล่อย มันชอบมาอยู่ตรงนี้ 

เมื่อกายอยากให้มันนั่งตากฝน มันไม่เอามันเข้าร่มทันที  

ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราไม่ฝึกหัด ธรรมชาติของใจมัน 

ยิ่งวิ่งเข้าไปหา ยิ่งโกรธยิ่งชอบ เอามาคิดอยู่เรื่อยเลย แต่เมื่อเรา 

รู้แล้วมันไม่เอา

ถาม คือแสดงว่ากลับมาสู่สภาพเดิมใช่ไหมคะ

ตอบ หลวงพ่อ สู่สภาพเดิม สู่เหย้า สู่ภูมิลำาเนา สู่ปกติภาพ  

จะให้ผิดไปมันไม่เอา นั่นแน่ะ มันมาเอง เมื่อมันเจ็บมันก็ไม่ไป 

ยอมเจ็บ เมื่อมันเกิดมันก็ไม่ไปยอมเกิด เมื่อมันแก่มันก็ไม่ไป 

ยอมแก่ หมายความว่า มันไม่ไปอยู่ เมื่อมันจะตายมันจะไปยอม 

ตายอย่างไร ตายหรือเจ็บ เกิดแก่เจ็บตาย เป็นศิลปะ ถ้าไม่มีสิ่ง 

เหล่านี้ธรรมะมันก็ไม่มีความหมาย ให้มันเห็นลงไป ให้มันหิวลงไป 

ให้มันเจ็บลงไป ให้มันเกิดลงไป มันจะไม่เป็นทุกอย่างเพราะมัน 

เหนือเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ใช่ว่า โอ้ย...ตายแล้ว ช่วยด้วย ช่วยหามไป

โรงพยาบาล มันจะมีลักษณะนั้น แต่ยิ่งดีเป็นศิลปะ เป็นกำาไรชีวิต 

ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันมาแสดงออก 

ความทุกข์นี่เราไม่ได้จำานนต่อความทุกข์ มันมองข้ามความ 

เป็นทุกข์ ความโกรธ ไม่ได้ไปจำานนต่อความโกรธ ความไม่โกรธ 

ก็มี ไปอยู่ให้ความโกรธย่ำายีทำาไม สิ่งที่เหนือโกรธ เหนือสุข เหนือ

ทุกข์มีอยู่ เหนือเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ มาอยู่นี่ อยู่นี่แล้วปลอดภัย  

ธรรมะก็คือ ธรรมชาติของจิตสู่ธรรมชาติ คืนสู่เหย้า เหมือนกับเรา

มาอยู่บ้าน เราก็สบาย มีแต่พี่แต่น้อง ไปอยู่ถิ่นอื่นก็โอ้...เป็น 

คนอาภัพ แต่คนมีธรรมะเป็นคนอุดมสมบูรณ์ ไม่อาภัพ ไม่จน 

จนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจนทรัพย์สมบัติ แต่จนอารมณ์  

จนต่อความโกรธ จนต่อความเจ็บ จนต่อความทุกข์ ความทุกข์มา 

ก็เอา ความโกรธมาก็เอา เพราะฉะนั้น ไม่จน ไม่รับใช้มัน มัน 

อิสระ ปลอดภัย ธรรมะเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่ทิ้งลูกทิ้งเมียนะ แต่ 

ให้หลวงพ่อมาบวชคนเดียวก็พอ หลวงพ่อจะทำางาน เราก็รู้อย่างนี้

ก็ได้ลัดเข้าไปตรงนี้เลยนะ มองข้ามเลยนะ แล้วเมื่อใดที่มันโกรธ 
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ก็มองข้าม ความไม่โกรธก็มี ไม่ใช่ว่าเมื่อโกรธแล้วจะไปปฏิบัติ 

ธรรมที่วัด ไม่ใช่อย่างนั้น เกิดที่ใดตัดมัน แล้วมอง ความไม่โกรธ

มองข้ามนะ อย่าไปจำานน มองข้าม ทำาอย่างนี้ต้องสร้างสติ ถ้าเรา 

ไม่สร้างมันก็ไม่มี ยามสงบเราก็ฝึกยามศึกเราก็รบได้

ถาม หนูทราบว่าหลวงพ่อมีอุปนิสัยละเอียดลออมาก คือ 

จะมีความละเอียดกับทุกสิ่ง อันนี้เป็นจริตเดิมของหลวงพ่อเอง  

หรือเกิดขึ้นหลังจากที่รู้ธรรมแล้วคะ

ตอบ ถ้าพูดแล้วละก็ ขออภัยมากๆ หลวงพ่อก็มองเห็น 

ความชั่วแทบจะไม่มี ตั้งแต่รู้เดียงสา ไม่เคยได้ตำาหนิตัวเอง หรือ 

คิดอะไรมากจนทำาให้เสียใจไม่ค่อยมี ก็เป็นนิสัยติดมาตั้งแต่รู้อะไร  

หลวงพ่อก็ไม่เคยทำาให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนจนเสียใจ แต่ 

เพราะว่าตัวเองยังมีทุกข์บ้าง ยังทุกข์ ยังเจ้าทุกข์อยู่ แต่ยังไม่ถึงกับ

มีปัญหาต่อผู้คน 

พอหลวงพ่อมาเข้าใจเรื่องนี้ก็ยิ้มได้ หลวงพ่อคิดว่าได้ดำาเนิน

ชีวิตถูกต้อง หรืออาจจะเป็นเพราะนิสัยปัจจัย หลวงพ่อคิดว่าต้อง

สร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่ตนเอง เราจะไปเอาความเพียรขยันขันแข็ง

อย่างเดียวไม่พอ ต้องทำาใจ ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตนเอง คือ 

ความเย็นใจไม่เป็นทุกข์ รู้ไม่เป็นไร ไม่รู้ไม่เป็นไร ทำาใจให้เป็นสุข 

สร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตนเอง นี่ก็เป็นส่วนสำาคัญเหมือนกัน จะมา

เอาแต่ความขยันเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวไม่ได้ 

หลวงพ่อก็มีส่วนดีอยู่บ้าง คือมีส่วนที่ใจเย็นๆ มาแต่ก่อน  

ไม่ทะเลาะวิวาทกับใครๆ ใจไม่วู่ไม่วาม หลวงพ่ออยู่ได้ เคยมีปัญหา 

กับตัวเองเหมือนกัน แต่ว่าไม่เป็นไร เพราะเคยทุกข์มาเคยสู้มา  

เป็นความทรหดอดทนอันหนึ่ง สู้กับความทุกข์ยากลำาบาก พ่อตาย

จากตั้งแต่ตัวเล็กๆ ฟันฝ่าอุปสรรคมา รับผิดชอบ ต่อสู้ อดออม  

ใจยับยั้ง ใจเย็นนะ เป็นทุนอยู่หรอก อันนี้ก็เป็นทุน 

ฉะนั้นเราก็ให้เป็นทุนบ้างก็ดี อย่าวู่วาม อย่าผลุนผลัน อย่า 

ลุกลี้ลุกลน เอาความไม่เป็นไรไปก่อน เป็นทุนไปก่อน ได้ก็ไม่เป็นไร 

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผิดก็ไม่เป็นไร ถูกก็ไม่เป็นไร เรายังมีโอกาสแก้ 

อยู่ คืออยู่โดยชอบ อันนี้แหละวิธีอยู่โดยชอบ ไม่ใช่มาอยู่วัด  

อยู่ที่ไหนก็ได้ ใจเย็นๆ ไม่เป็นทุกข์ คนอย่างนี้เหมาะที่จะได้บรรลุ

ธรรม ถ้าฟูๆ แฟบๆ จิตใจไม่สุขุม ไม่อ่อนโยน มันก็ไม่เหมาะ 

เป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่ง หลวงพ่ออยากจะสอนพวกเรา อันนี้

ให้เป็นทุนเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อม อยู่โดยชอบ ไม่ใช่อยู่วัดนะ  

อยู่โดยชอบ คืออยู่ด้วยความใจเย็นๆ นะ

ถาม หลวงพอ่ครบั ภาวะอนันีไ้ดม้อียูแ่ลว้ในคนทกุๆ คนใชไ่หม

ครับ

ตอบ ธรรมชาติของคนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ไปสู่จุดนั้นนะ 

ไม่ถูก ไม่จบ จะอยู่ที่ไหนจะรู้อะไรมาก็ไม่จบ ถ้าไปสู่ภาวะนั้นแล้ว 

โอ้ย...มันเป็นสมบัติของเราทุกคน สู่ธรรมชาติ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ 
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สู่ธรรมชาติ พลัดถิ่น พลัดบ้านพลัดเมือง ไปที่ไหนไม่รู้ บางทีก็ 

เปลี่ยวใจ บางทีก็กังวล บางทีใจมันจะขาดรอนๆ มันคิดวิตกกังวล

อยู่ คือพลัดบ้านพลัดเมืองที่เป็นปกติภาพ ใครเขาจะว่าอะไร เรา 

ต้องรู้ตัวเราเอง ไม่ทำาบาปเองไม่เศร้าหมองเอง เมื่อจิตไม่ทำาบาป 

ก็หมดจดเอง ไม่เศร้าหมองเอง เมื่อจิตไม่ทำาบาปก็หมดจดเอง  

คนอื่นรู้ไม่รู้ก็ช่างแต่เรารู้ตัวเอง รับรองไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร  

แต่สมมติบัญญัตินั้นพูดอยู่ หลวงพ่อยังดุได้ด่าได้ ดุเณร เฆี่ยน 

กเ็ฆีย่นนะ แตว่า่ใจอยา่งหนึง่ปากอยา่งหนึง่ หลวงพอ่จะดดุา่ใครบา้ง

ก็ได้ แต่ใจยังประกอบด้วยเมตตา การด่าไปคือความรักที่แฝงด้วย

เมตตาลึกๆ ไม่ใช่ด่าด้วยอารมณ์ แยกเป็นอิสระด้วยความปรารถนา

ด ีปยิวาจาอาจจะเปน็การดา่กไ็ด ้ไมใ่ชว่า่ นีค่ณุ ผมรกัคณุ อนันีอ้าจ

จะไม่ใช่ปิยวาจา แต่ถ้าพูดว่า นี่คุณอย่าทำาอย่างนั้น นั่นผิดแล้วนะ 

นั่นคือปิยวาจา  เมื่อทำาผิดแล้วต้องว่า

ถาม หลวงพ่อครับ คนเราทุกคนที่เกิดมานี้ก็มีชีวิตอยู่เพื่อ  

มาถึงวันนี้เท่านั้นเอง

ตอบ เท่านั้นเอง ให้เรารู้ก่อนมันซะ อย่าให้มันเป็นก่อนเรารู้ 

มันจะเสียท่า เรารู้ก่อนตั้งแต่เราเป็นหนุ่มมันจะดีกว่า อย่าให้ความ

ทุกข์มาลงโทษเรา เห็นความทุกข์เพื่อไม่ทุกข์ เห็นความโกรธเพื่อ 

ไม่โกรธ มันตรงข้ามกัน เห็นหลังล้ำามาเป็นหน้า มันไม่ใช่จะไปอยู่

อยา่งนีอ้ยา่งเดยีว ไปอยูท่ำาไมกบัความโกรธ ไปอยูท่ำาไมกบัความทกุข ์

ไม่โกรธก็มีไม่ทุกข์ก็มี ควายมันตกหล่มมันยังรู้จักถอนตัวออกมา 

แต่คนเมื่อไปตกอารมณ์ทำาไมไม่รู้จักถอนตัว ไปปล่อยให้ตนเอง 

จมอยู่ทำาไม ข้ามวันข้ามคืนทำาไม เศร้าหมองทำาไม ต้องถอนออก 

มาเลย 

ยิ่งเคยชินก็ยิ่งเป็นศิลปะ ง่ายที่จะไม่โกรธ ง่ายที่จะไม่ทำา  

นั่นแหละนักปฏิบัติธรรม กายนี่มันยังรู้เมื่อไฟตกใส่ตัวปัดทันที  

แต่ใจของเราไม่รู้ ถ้าเราไม่ทันมันยิ่งวิ่งเข้าหา มันยิ่งคิดว่าความ 

โกรธมันเป็นเรื่องดี ด่าเขาได้ก็ดีใจ คิดฆ่าเขาก็ดีใจ คนที่โกรธเขา 

ไม่รับรู้เหตุผล อารมณ์มันไปอยู่ก่อน เหมือนเก้าอี้ตัวนี้ หลวงพ่อ 

นั่งแล้วคนอื่นก็นั่งด้วยไม่ได้ เพราะหลวงพ่อนั่งก่อน

ถาม หลวงพ่อครับ อันนี้ถ้าผมจะพูดว่า แท้จริงแล้วนั้นคนเรา

ที่เดินทางตลอดมานี้ก็เพื่อเดินเข้ากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเราเอง คือ 

การเดินทางกลับไปสู่จุดเดิม เพียงแต่ว่าใช้เวลาต่างกันแต่ละคน 

ใช่หรือเปล่าครับหลวงพ่อ

ตอบ ไปสู่สภาพเดิม แต่ใช้เวลาต่างกัน แต่คนที่ไม่รู้ก็หลง 

ไปเลยนะ ตายทิ้งเปล่าๆ แต่คนที่เพียรที่จะหาคำาตอบจากสิ่งเหล่านี้

จริงมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โดยมากไม่รับรู้ กลบเกลื่อนตัวเอง  

แต่ถ้าเรามองข้ามเสียหน่อยมันมักจะแย้มออกมาให้เราเห็น ความ 

ไม่จริงมันก็สารภาพ แต่ถ้าเรากลบเกลื่อนมันทั้งหมด อะไรก็เรา
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ทั้งหมด ยอมรับใช้มันทั้งหมด มันก็มีอำานาจบาตรใหญ่ เช่น กิเลส 

ตัณหา ราคะ โทสะ ใหญ่โต 

แท้จริงกิเลสไม่มีอะไร ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่ใช่ใหญ่โตอะไร  

แต่ถ้าเรากลบเกลื่อนตัวเรา มันเป็นเรื่องใหญ่โต แต่ถ้าเรารู้จริงๆ  

แล้ว มันจะเข้าแถวมาสารภาพ ไม่ต้องไปค้นหา นี่เป็นสมมตินะ  

นี่เป็นบัญญัติ นี่เป็นรูปทุกข์ นี่เป็นนามทุกข์ นี่เป็นรูปโรค นี่เป็น 

นามโรค นี่เป็นรูปสมมติ นี่เป็นนามสมมติ นี่เป็นบัญญัติ มันจะ 

เข้าแถวมาบอกเลย สารภาพเลย เราเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆ มันจะมา 

ให้เราเห็น ถ้าตาเราคม ถ้าเรามีปัญญาญาณ หรือวิปัสสนาญาณ  

หรือมีสติปัญญา เราจะเห็น 

หลวงพ่อไม่มีตำารา หลวงพ่อพูดจากธรรมชาติ ในตำาราเขา 

จะว่าอย่างไร หลวงพ่อไม่รู้นะ หลวงพ่อรู้จากธรรมชาติ คืนสู่ 

ธรรมชาติ ได้คำาตอบจากธรรมชาติเรื่องกายและใจจนหมดปัญหา  

๒ อย่าง หลวงพ่อหมดจริงๆ หมดปัญหาหมดเนื้อหมดตัว ไม่มี 

อะไรที่จะลังเลสงสัย ได้คำาตอบทุกอย่าง 

เมื่อกายมันแสดงออก เมื่อใจมันแสดงออก รู้เรื่องของกาย 

อาการของกาย จริงๆ ก็รู้ อาการของใจจริงๆ ก็รู้ เกิดขึ้นที่ใดก็รู้  

เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นความโกรธเกิดขึ้น โกรธกี่ครั้งกี่หน 

ก็คือความโกรธ จะมาหลอกเราไม่ได้ ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ เกิด 

เมื่อไรก็คือความทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญาเป็นทุกข์ สังขาร 

เป็นทุกข์ การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ การพลัดพราก

จากของรกัของชอบใจกเ็ปน็ทกุข ์ความไมส่บายกาย ความไมส่บายใจ 

ก็เป็นทุกข์ 

หลวงพ่ออยากจะเปลี่ยนว่า ความไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์  

ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ รูปไม่เป็นทุกข์ เวทนา 

ไม่เป็นทุกข์ มันต้องสลับพูดอย่างนี้แหละ รูปไม่เป็นทุกข์ เวทนา 

ไม่เป็นทุกข์ เพราะมันเปลี่ยนทิศทาง ไม่ได้เอาความทุกข์มาลงโทษ 

เอาความทุกข์มาเป็นบทเรียน เอาความทุกข์มาวิเคราะห์ จะเห็น 

อย่างชัดเจน เห็นตั้งแต่รูปนาม รูปทุกข์ รูปโรค เห็นรูปโรค เห็น 

นามโรค เห็นนามทุกข์ มันชัดขึ้นมาบอกเรา เห็นนี่ไม่ใช่รู้ ไม่ใช่ 

คิดเห็น เป็นการพบเห็นจริงๆ จนอาการอย่างนั้นหลอกไม่ได้ ขอให้

มา ร้อยครั้งพันหนก็ได้ ไม่ต้องสงสัย การเห็นธรรมชาติของมัน  

สู่ธรรมชาติคืนธรรมชาติ ไม่ทำาให้ธรรมชาติวิปริต ใช้ธรรมชาติเป็น 

การสื่อความหมาย ขอบคุณความทุกข์ ขอบคุณความโกรธ เพราะ

เราเคยรับใช้มันตั้งแต่เด็กมา 

พอเราเห็นโทษอันนั้น เราก็ยื่นมันกลับคืนไป ถ้าไม่มีทุกข์  

ถ้าไม่มีผิด มันจะมีถูกไม่ได้ อย่าไปคิดเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน  

อะไรมากมาย ใครก็รู้ได้ รู้ได้ทุกคน ตอนนั้นหลวงพ่อผ่านชีวิตมา

เกือบ ๓๐ ปี ไม่มีใครสอน สอนก็เป็นการสอนให้รู้ ไม่ได้สอน 

ให้เป็น แต่หลวงพ่อเทียนสอนให้เป็นนะ สอนให้เป็น แต่ว่าเป็น 

จริงๆ ไม่ใช่หลวงพ่อท่านสอน เราสอนตัวเรา
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ถาม หลวงพ่อคะ ขอกราบเรียนถามว่า หลังจากที่หลวงพ่อ 

รู้ธรรมถึงที่สุดแล้ว และหลวงพ่อไปช่วยพัฒนาชีวิตจิตใจความ 

เปน็อยู่ของชาวบา้น ทำางานดา้นอนรุกัษธ์รรมชาติ แลว้กส็อนกรรมฐาน

อยู่ทางโน้น หลวงพอ่เทยีนทา่นสนบัสนนุไหมคะ หรือวา่ทา่นตอ้งการ

ให้หลวงพ่อมาอยู่กับท่าน

ตอบ ก็สนับสนุน แต่ว่าหลวงพ่อก็มองปัญหาว่าคนที่เดิน 

เข้าวัดมันดีแล้ว แต่คนที่ยังไม่คิดจะเข้าวัดนี่หลวงพ่อก็มองไปอีก 

มุมหนึ่ง ที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นอาจจะไม่เหมือนกับวัดสนามใน วัด 

สนามในนี่คนเดินเข้าวัดสนามในเป็นแถวทีเดียว หลวงพ่ออยู่ที่นั่น 

หลวงพ่อทำางานช่วยเหลือ ทำาศูนย์เด็ก ทำาโครงการช่วยชาวบ้าน  

เพราะเห็นที่นั่นมีปัญหา หลวงพ่อไม่ได้สอนธรรมะทีแรก เพราะ 

คนที่นั่นไม่เข้าใจหลวงพ่อ แต่ถ้าจะให้เขาเข้าใจหลวงพ่อ หลวงพ่อ 

ก็ต้องอยู่กับเขา ให้เขาพิสูจน์ หลวงพ่อก็หางานทำา หลวงพ่ออยู่ 

นิ่งๆ ไม่เป็น 

การสอนธรรมะอย่างเดียวไม่ทันเวลา บางทีก็ต้องสอน 

อย่างอื่นไปด้วย สอนชาวบ้านให้พัฒนาปลูกต้นไม้ รักษาธรรมชาติ 

บางทีก็ช่วยเด็กเล็ก ช่วยคนยากคนจนไป บางคนบอกว่าหลวงพ่อ 

น่าจะมาอยู่กรุงเทพฯ ทำาไมไปอยู่ในป่า หลวงพ่อคิดว่าอยู่กรุงเทพฯ  

นี่ก็ดี แต่คนที่เข้าวัดนี่มันดีแล้ว คนที่ยังไม่คิดจะเข้าวัดนี่คนพวกนั้น

ก็จำาเป็นเหมือนกัน หลวงพ่อก็เลยใช้ชีวิตแบบนั้นเอง

ถาม ถ้าใครมาได้ทราบแล้ว ก็คงเข้าใจนะคะว่าการท่ีหลวงพ่อ 

ไปอยู่ที่นั่นยากลำาบากกว่าที่จะอยู่ในเมืองอีก เพราะต้องต่อสู้กับ 

ความไม่รู้ของคน

ตอบ ที่นั่นลำาบากมาก หลวงพ่อดูแล้วพระรุ่นหลวงพ่อนี่ 

ไม่ได้อยู่สภาพเช่นนั้นเท่าไร สู้อยู่กับป่า มีภาระต้องสู้กับทิฏฐิของ 

คน งานหนักแต่ประโยชน์น้อยผลน้อย แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นบ้าง 

เพราะคนแถวนั้นมีเยอะที่หลุดโซ่มา ต่างถิ่นมา สิ้นหวังในชีวิตมา  

จะให้เขารักถิ่นรักฐานเหมือนคนบ้านเรามันเป็นไปไม่ได้ จาก 

บางขวางก็มี ขออภัยเถอะไล่ฆ่ากันเหมือนวัวเหมือนควาย ในวัดนี่

วงการพนันเต็มไปทั่ววัด หลวงพ่อไปอยู่ปีแรก เก็บขวดเหล้าบน 

ศาลา ใต้ถุนศาลาเป็นกองๆ 

ชีวิตหลวงพ่อนี่ ซีกหนึ่งนั้นก็รักษาธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ 

อนุรักษ์ธรรมชาตินี่มันใหญ่โต ธรรมชาติถูกทำาลายมามากแล้ว  

ต้องช่วยกันบำารุงรักษาไว้ หลวงพ่อต้องสอนให้ชาวบ้านมีความ 

เข้าใจให้มีความสำานึกในความสำาคัญของป่าของธรรมชาติ ใช้ชีวิต 

โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ อีกซีกหนึ่งก็ต้องสอนธรรมะ สอน

กรรมฐาน



ถาม หลวงพ่อคะ เกี่ยวกับเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ คน 

ที่ชอบใช้อารมณ์โต้ตอบกับคนอื่น อย่างเวลาที่เขาโกรธขึ้นมา พอ 

ได้เที่ยวด่าว่าเปิงๆ ไป ด่าเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยวาง สบายใจดี ดูเขา

ไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไร ลักษณะอย่างนี้เป็นการถือมั่นอย่างหนึ่ง 

หรือเปล่าคะ

ตอบ โอ อย่างนั้นมันเอาไปกินหมดแล้ว เจ้ากิเลสมันเอาไป 

กินจนอิ่ม ไม่ใช่เขารู้จักปล่อยวางนะ มันสะใจแล้วต่างหาก

ถาม แต่เขาก็ไม่ทุกข์ ไม่ต้องมาอึดอัดขัดใจอยู่นี่คะ

ตอบ กิเลสมันอิ่มตัวเป็นเหมือนกัน ได้ด่าสักทีก็สบายใจ  

จริงไหม

พิมพ์คร้ังแรกใน “เส้นทางธรรม” มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙

ตอบข้อสงสัย
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ถาม หลวงพ่อครับ การที่เราทำาอะไรไปก็แล้วแต่ อาจจะเป็น

สิ่งไม่ดีไม่งามไปบ้าง อย่างเวลาโกรธขึ้นมาแล้วก็ทำาอะไรรุนแรง 

โต้ตอบไป ทำาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดโน่นคิดนี่เราก็สบายใจดี แต่ 

บางคนที่เป็นคนดีเป็นนักอุดมคติทำาอะไรแล้วชอบเก็บเอามาคิด  

จะดีไหม จะผิดไหมอะไรอย่างนี้ การเก็บเอามาคิดนี่ทุกข์หนักกว่า

การไม่เก็บมาคิดนะครับ

ตอบ ถูกแล้ว เพราะอย่างนี้การรักษาศีลทำาความดีแล้วทุกข์ 

ก็ยังมียังเป็นกันอยู่ แต่เขาก็รู้จักแล้วว่า ความดีความเลวทั้งของ

ตนเองของผู้อื่นเป็นอย่างไร ทำาแล้วเกิดผลอย่างไร นั่นเขารู้จักแล้ว 

เพราะเขาเก็บเอามาคิด ต่อไปเขาต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง รู้จักสรุป 

บทเรียน เอาประสบการณ์มาเป็นครู รู้จักพิจารณาเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา ผิดถูกอย่างไรให้ถือเป็นบทเรียน

ถาม เคยฟังท่านเขมานันทะพูดว่า คนที่ปฏิบัติธรรมนี่เหมือน

กับคนฝึกหัดขับรถ ช่วงหัดตอนแรก มันก็อึดอัด ยากลำาบากพอควร

ตอบ ก็เป็นอย่างนั้น อย่างเราเคยหัดข่ีจักรยาน ตอนหัดใหม่ๆ 

รู้สึกว่าทรงตัวลำาบาก ตั้งใจว่าจะเลี้ยวทางซ้ายมันก็เลี้ยวไปทางขวา 

เห็นหลักเห็นตออยู่ข้างหน้าว่าจะหักหลบกลับวิ่งทับขึ้นไปเลย กว่า 

จะทรงตัวเป็นต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาจนเหงื่อไหลไคลย้อย แต่พอหัด

เป็นแล้วมันเป็นอย่างไร มันสบาย ทุกอย่างเป็นไปเอง จะเลี้ยวซ้าย

ก็ซ้าย จะเลี้ยวขวาก็ขวา แคล่วคล่องว่องไว

ถาม หัดลำาบากๆ อย่างนั้น เราไม่หัดเสียเลยไม่ดีกว่าหรือคะ

สบายดี

ตอบ ก็ไม่เป็นซิ ถ้าไม่รู้จักฝึกหัดจิตใจตนเองเอาไว้ ชีวิตเรา 

ก็ถูกใช้ ถูกเจ้าอารมณ์ความทะยานอยากมันใช้ มันบงการชีวิตให้ 

ลุ่มๆ ดอนๆ ไปตลอดชาติเลย

ถาม ประสบการณ์ของหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับ ตอน 

เริ่มฝึกหัดใหม่ๆ มีอุปสรรคมากไหม หรือว่าคล่องเลย

ตอบ โอ ทลุกัทเุลมาก เริม่ฝกึหดัตอนแรกนี ่อดึอดั เบือ่หนา่ย

มาก ทำาไมเราต้องมานั่งฝึกนั่งทำาอยู่อย่างนี้ นี่มันคิดโต้แย้งอยู่ในใจ

ตลอดเวลาเลย แต่ก็ยังท้าทายตัวเองอยู่ ยังฝึกต่อไป พอฝึกๆ ไป 

กำาหนดความรู้สึกตัวบ่อยเข้า จิตที่คิดโต้แย้งอยู่ก็คลายตัว มีสติ 

รู้ตัวมากขึ้น ต่อเนื่องขึ้น ตื่นขึ้นเรื่อยๆ อยู่ต่อมาก็ได้เส้นทาง เมื่อ

สติตื่นตัวขึ้นมามันได้เส้นทางจริงๆ เห็นรูปเห็นนาม เห็นไตรลักษณ์ 

เห็นภาวะความเป็นไปของกายของจิต โอชีวิตตอนนั้นมันหล่อเลี้ยง

ด้วยปีติ ไม่เพ้อเจ้อ มีสติเด่นเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาจริงๆ แต่ 

ช่วงแรกๆ นี่ยุ่งยากพอสมควร ต้องลงแรง อึดอัด ลำาบากมาก  

ที่จริงหลวงพ่อเคยฝึกแบบพุทโธมาก่อน ลงแรงกับการหัดบริกรรม

พุทโธมาจนชำานาญ แต่ยังโกรธเป็น ยังแก้ทุกข์ไม่ได้ พอมาหัด 

เจริญสติแบบนี้หัดใหม่ๆ ก็ยากมากเพราะมันก็ยังคิดค้านอยู่ในใจ 

แต่พอทำาความเพียรไปเรื่อยๆ เมื่อสติเด่นชัดขึ้นมา ถึงได้รู้ว่าวิธีนี ้
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ไม่ยากและมีอานิสงส์สูง ทำาแล้วเราก็รู้สึกว่าฝึกหัดแบบพุทโธที่เคย

ทำามาแต่ก่อนนั้นยากกว่ามาก

ถาม มนัแตกตา่งกนัอยา่งไร ทีว่า่ยากกวา่ หมายความวา่โอกาส

วอกแวกมีมากกว่าหรือคะ

ตอบ เปล่า ตอนสมัยที่ฝึกพุทโธนั้น เป็นการเริ่มต้น พอทำา 

เป็นแล้วรู้สึกว่ายังตัน ความร้อนอกร้อนใจต่างๆ ยังรุมทำาร้ายเรา 

อยู่ ต่อมาเปลี่ยนมาทำาวิธีนี้ มันก็ง่ายกว่าตอนทำาพุทโธ หลวงพ่อ 

รักที่จะฝึกหัดตนเองอยู่แล้ว เลยไม่ต้องบังคับตัวเองมากนัก มี 

ศรัทธาที่จะเรียนรู้เป็นประสบการณ์ ใครไม่ทำาก็ไม่เป็นไร เราจะ 

ต้องฝึกหัดตนเองให้ได้ เอาดีให้ได้ ทีแรกคิดอยู่อย่างนี้มีกำาลังใจ 

อย่างนี้มาตลอด 

ถาม เคยถามหลวงพอ่เทยีนทา่นวา่ หลวงพอ่เริม่ทำาความเพยีร

แบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไร ท่านบอกว่าทำาตอนอายุ ๔๘ ปี ช่วงนั้น 

ตัวหลวงพ่อเองอายุ ๓๐ ปี ก็เลยท้าในใจว่า คนเราคงไม่เก่งเกินกัน

ขนาดไหนนัก 

ถามท่านอีกว่า “คนที่ตั้งใจมาเจริญสติกับหลวงพ่อ ทำาแล้ว 

ไม่รู้ มีบ้างไหม” ท่านก็บอกว่า “ไม่มี” เราก็เลยมีศรัทธาไม่คิดอะไร

มาก ตั้งหน้าทำาความเพียร เดินจงกรมทำาความรู้สึกตัว กำาหนดรู้

อิริยาบถไปเรื่อยๆ หัดเรียนรู้เป็นประสบการณ์ ไม่ได้มีโอกาสมานั่ง

ถามอะไรมากมายเหมือนอย่างพวกเรานี้ว่ามันเป็นยังไง อะไรอย่าง

นั้น ไม่ได้ใช้วิธีเรียนรู้หาข้อมูลกันก่อน ก็ถามเหมือนกัน แต่ 

ชอบเรียนรู้เอาจากประสบการณ์มากกว่า 

ตอนนั้นหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้กำาหนดความรู้สึกตัว 

โดยการสร้างจังหวะ ก็ทำาความรู้สึกตัวง่ายๆ อย่างนี้ รู้อย่างนี้นะ  

ท่านแนะนำาให้ทำากันจริงๆ ไม่ได้มานั่งอธิบายตอบคำาถามมากๆ  

อย่างที่ท่านทำาอยู่ทุกวันนี้ ท่านแนะนำาให้ฝึกหัดกันเลย นานๆ ท่าน

จึงจะแวะเข้ามาสอบถามทีหนึ่ง 

ครั้งหนึ่งท่านมาถามว่า “เป็นไง” ก็ตอบท่านไป “ไม่เป็นยังไง” 

ท่านก็เดินหายไปเลย วันต่อมาก็มาอีก แนะว่า “ไม่ต้องคิดโน่น 

คิดนี่นะ ให้ทำาความรู้สึกตัวกำาหนดความรู้สึก เห็นกายที่มัน 

เคลื่อนไหวไปมา ให้ทำาไปเรื่อยๆ” คุยกันสองสามคำาเท่านั้น ท่าน 

ก็เข้ามาแนะนำาหลวงพ่ออยู่หลายวัน บางวันก็มาคุย บางวันก็มา 

ทำาโน่นทำานี่ให้ดู 

ตัวหลวงพ่อเองบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจที่ท่านแนะ แต่ก็ตั้งหน้า

ทำาความเพียรไปเรื่อยๆ พยายามกำาหนดความรู้สึกตัวกับอิริยาบถ 

ไปเรื่อยๆ ใจเราก็เผลอบ้าง รู้ตัวบ้าง สลับกันไป ใช้เวลาอยู่ถึง 

หนึ่งเดือนเต็มๆ จึงเข้าใจภาวะที่หลวงพ่อท่านมาแนะ พอสติเด่นชัด

ขึ้นมา ความรู้สึกเราตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมาได้ มันรู้สึกเลยว่าเราได้ 

เส้นทางชีวิตจริงๆ 
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ช่วงนั้นหลวงพ่อเสียเวลาไปมาก เพราะมัวมีอุปาทานในการ

ปฏิบัติแบบเก่า จิตใจเราเคยสงบนิ่งเวลาบริกรรมพุทโธ เย็นสบาย  

ก็ติด คิดว่าทำาแบบนั้นสบายกว่าการมาทำาความรู้สึกตัวแบบนี้  

จำาได้ว่าไปปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อเทียนท่านหลายคน เพื่อนๆ เขา 

ทำาไป ทำาไป เพียงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีมรรคผลกันแล้ว แต่ 

หลวงพ่อนี่ตั้งหนึ่งเดือนเต็มๆ นี่เพราะเรามานะทิฏฐิอยู่อย่างนั้น 

ถาม หลวงพ่อคะ หนูเคยฝึกด้วยตนเอง หัดเดินจงกรม  

นั่งสร้างจังหวะ พอทำาไปๆ ก็กลับไปตามดูลมหายใจไปด้วย เพราะ

เคยฝึกแบบอานาปานสติมาก่อน

ตอบ บางทีก็ต้องพลัดไปอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะเรา 

เคยชินมาก่อน

ถาม ค่ะ พอจะพยายามไม่ตามดูลมหายใจ หันมาเพ่ง 

อยู่ที่มือทุกระยะ ก็เลยปวดหัวขึ้นมาอีก

ตอบ อย่างนั้นไม่เอา

ถาม เป็นไปได้หรือคะที่จะใช้หลักการอันเดียวกัน

ตอบ หลวงพ่อเคยทดลองประยุกต์ดูแล้ว ตอนช่วงที่มาฝึก

เจรญิสตใิหม่ๆ  อานาปานสตทิำาแลว้ความรูส้กึตวัมนัไมช่ดั ไมเ่หมอืน

กับการตั้งสติทำาความรู้สึกตัวอย่างนี้ ความรู้สึกตัวต่อการเคลื่อนไหว

กายไปมาในอิริยาบถต่างๆ นี่มันเด่นชัด มันกำาหนดได้ง่ายกว่า  

ทำาแล้วสติมันเด่นมันตื่นตัวขึ้นมาจริงๆ และหลังจากที่จิตตื่นตัว 

ตั้งมั่นได้แล้ว การรับรู้ต่อความเป็นไปของลมหายใจอันละเอียดก็ดี 

การเห็นกายเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้งหยาบทั้งละเอียดก็ดี การ 

ภาวนาสัมมา-อรหัง หรือ ภาวนาพุท-โธ ก็ดี มันทำาได้ และ 

ทำาได้อย่างมีความรู้สึกตัวต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาเลย ลมหายใจจะ

ละเอียดอย่างไร เราก็เห็นความเป็นไปอย่างชัดเจน เพราะจิตเรา 

ตื่นตัวและละเอียดขึ้นมาหลังจากที่รู้จักกำาหนดสติ ตั้งสติได้แล้ว

ช่วงปี ๒๕๑๘ ได้ตามหลวงพ่อเทียนไปอยู่วัดชลประทาน ฯ 

ท่านเจ้าคุณปัญญานันทะมอบให้อบรมกรรมฐานพระนวกะทั้งหมด 

ปีนั้นก็มีอาจารย์โกวิท (ท่านเขมามันทะ) จำาพรรษาอยู่ด้วยกัน และ

ท่านก็สอนกรรมฐาน ก็เลยประชุมกันแบ่งงานกันทำา อาจารย์โกวิท

ท่านก็สอนตามแนวอานาปานสติแบบสวนโมกข์ หลวงพ่อเทียนกับ

หลวงพ่อก็ช่วยกันอบรมเจริญสติ โดยอาศัยการเดินจงกรมและนั่ง

สร้างจังหวะนี่แหละ ก็แบ่งกันทำางาน ช่วงนั้นอาจารย์โกวิทยังไม่ 

เข้าใจหลวงพ่อเทียน พอเข้าพรรษาผ่านไปได้ ๑ เดือน มีพระใหม่  

๓ รูปหันมาขอฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อเทียน ท่านแอบหนีอาจารย์

โกวิทมาลองฝึกดู หลวงพ่อเทียนท่านก็แนะให้เดินจงกรม และนั่ง

สร้างจังหวะ พร้อมไปกับการกำาหนดความรู้สึกตัวตามไปด้วย ก็ 

แอบสอน ทำาไป ทำาไป พระ ๓ รูปนี้ท่านตั้งใจฝึกมาก 
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ต่อมาก็กำาหนดสติเป็น มีความรู้สึกตัวที่เด่นชัดขึ้นมา ก็เกิด

ปีติและศรัทธาปฏิบัติ ท่านก็ไปชักชวนเพื่อนๆ มาหลายองค์ หันมา

ฝึกเจริญสติแทน ต่อมาอาจารย์โกวิทรู้เรื่องเข้า ก็แปลกใจที่เห็น 

พระใหม่เอาจริงต่อการฝึกเจริญสติ จึงมาสอบถามรายละเอียดและ

ข้อข้องใจต่างๆ ในการฝึกจิต และต่อมาตัวอาจารย์โกวิทเองท่าน 

ก็หันมาทดลองฝึกเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนดู และก็พอใจกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของท่าน 

นับแต่พรรษาปี ๒๕๑๘ นั่นเอง อาจารย์โกวิทท่านก็เป็น 

กำาลังสำาคัญองค์หนึ่ง ที่ช่วยกันอบรมการเจริญสติปัฏฐานตามแนว

หลวงพ่อเทียน ทั้งยังช่วยเผยแพร่ทำาความเข้าใจกับนักวิชาการและ 

คนหนุ่มสาวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาชีวิตจิตใจ 

ของตนเอง จากความร่วมมือและช่วยกันทำางานอย่างจริงจังใน 

ระยะหลังๆ มานี้จึงมีข้าราชการและคนหนุ่มสาวหันมาทดลองฝึก 

เจริญสติมากขึ้นเป็นลำาดับ

ถาม หลวงพ่อคะ ทำาอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาการชอบตาม 

ลมหายใจ ควบไปกับการดูการเคลื่อนไหวได้คะ ตัวหนูเองรู้สึกเป็น

ปัญหามากในเรื่องนี้

ตอบ ก็ต้องหมั่นกำาหนดความรู้สึกตัว พยายามทำาความ 

รู้สึกตัวไป ทำาสบายๆ ไม่ต้องหักโหมหรือคาดคั้นตัวเอง มันจะ 

เผลอไปตามดูลมบ้างก็ปล่อยไปก่อน เฉไปบ้างก็ช่างมัน รู้ตัวว่า 
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ใจเราเผลอคิดไปทางอื่นแล้วก็กลับมาทำาความรู้สึกตัวใหม่ วาง 

ความคิดวางอารมณ์ที่เราเผลอคิดไปซะ ให้หัดกำาหนดความรู้สึกตัว

ขึ้นมา ทำาไปสบายๆ ไม่ต้องคาดคั้นตนเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ 

รู้อย่างนี้นะ เพราะยิ่งคาดคั้นไป คิดไป จิตก็ยิ่งสับสนวุ่นวาย ให้

ทำาความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆ ต่อเมื่อเราปลุกสติตื่นตัวขึ้นมาได้แล้ว 

ความเฉไปเฉมาของจิตมันจะหายไปเอง

ถาม ในการตามดูการเคลื่อนไหว เราต้องตามให้เห็นอิริยาบถ

ต่างๆ ทุกจังหวะหรือเปล่าคะ

ตอบ ไมต่อ้งตัง้ใจทีจ่ะเหน็อริยิาบถตา่งๆ วา่มนัเปน็ไปอยา่งไร 

ให้หัดทำาความรู้สึกตัวให้มากขึ้นๆ ต่อเมื่อสติตื่นตัวขึ้นมา ความ 

ตื่นตัวของจิตมันจะเห็นอิริยาบถต่างๆ ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นเอง

ถาม แรกๆ หนูพยายามที่จะดูการเคลื่อนไหวทุกจังหวะ

ตอบ ถี่ด้วยใช่ไหม

ถาม ค่ะ

ตอบ ถี่ และตามดู ทำาอย่างนี้ไม่เอา เพียงแต่เราหัดกำาหนด

ความรู้สึกตัวขึ้นมาให้มากขึ้น ต่อเนื่องขึ้น เคลื่อนไหวไปมาอย่างไร 

ให้ใจเรามีความรู้สึกตัว เห็นภาวะอาการที่กายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ 

บางคราวที่ใจเราคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ หรือเกิดเป็นอารมณ์อย่างนั้น

อย่างนี้ขึ้นมาเราอย่าเพิ่งไปรำาคาญ หรือพยายามที่จะยับยั้งความคิด 

ยับยั้งอารมณ์ต่างๆ เหล่านั้น อย่าเพิ่งไปสนใจมัน ให้หันมาทำา 

ความรู้สึกตัวกันก่อน ปลุกสติขึ้นมา หัดตั้งสติให้เป็นก่อน ต่อเมื่อ

สติตื่นตัวและตั้งมั่นแล้วนั่นแหละ การเห็นความคิด รู้เท่าทัน 

อารมณ์และไม่เป็นไปตามอารมณ์นั้นๆ มันจะเด่นชัดและง่ายขึ้นเอง

ถาม ตอนแรกๆ ที่พยายามนี้ หนูพยายามเพ่งจิต เพื่อที่จะ 

ได้ไม่ไปตามดูอย่างอื่นหรือคิดไปทางอื่น

ตอบ อย่าไปเพ่งอย่างนั้น เราจะปวดหัว

ถาม จากประสบการณ์ หลวงพ่อคิดว่าการกำาหนดลมหายใจ

มีผลดีแก่เราอย่างไรครับ คือฝึกหัดไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ครับ

ตอบ ได้ผล ถ้าเราทำาถูกต้อง

ถาม แต่ไม่ทราบว่าจะทำาให้เราก้าวหน้าหรือไม่ ที่เคยฝึกมา 

มันก็สงบดี แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น เราเองก็ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่

อย่างเดิม

ตอบ สงบมันเป็นสมถะ เป็นขั้นต้นเท่านั้น เป็นภาวะหนึ่ง 

ของจิต แต่การมาเจริญสตินี่มันไม่ได้สงบ เมื่อสติตื่นตัวขึ้นมาแล้ว

มันเจริญเป็นวิปัสสนา เป็นปัญญาญาณเห็นกายเห็นจิต เห็นจิต 

ในจิตกันไปเลย อันตัวการเดินจงกรม หรือนั่งสร้างจังหวะ ยกมือ 
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ไปเอามือมานั้นเป็นวิธี เป็นแบบฝึกหัดให้เรากำาหนดสติ เอาการ

เคลื่อนไหวของกายเป็นนิมิตเป็นฐาน เป็นที่ตั้งในการปลุกสติทำา 

ความรู้สึกตัว ต่อเมื่อสติเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว เราจะเห็นความเป็นไป

ของกายของจิตตามความเป็นจริง 

ลำาพังการตื่นตัวของจิต ภาวะที่มีสติสัมปชัญญะที่ตื่นตัว 

สมบูรณ์พร้อมมากขึ้นก็มากพอแล้วที่จะทำาให้ชีวิตเรามีความปกติสุข

ขึ้นมา และผลจากการที่สติตื่นตัวนี้ เราจะเกิดปัญญาญาณคือการ

เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริง และการเห็นที่สำาคัญที่จะ

นำาชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์ความอึดอัดขัดเคืองใจทั้งสิ้นทั้งปวง  

ก็คือการเห็นความคิดทิฏฐิ เห็นกระบวนการปรุงแต่งความคิดปรุงแต่ง

อารมณ์ของตนเอง เราจะเห็นและเผชิญหน้ากับความทุกข์จริงๆ  

เห็นภาวะ เห็นลักษณะอาการเกิดดับในจิตของเราจริงๆ เป็นการ 

เห็นเพราะสติสัมปชัญญะของเราตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมา เห็นภาวะ 

อาการใด เห็นแล้วก็ละได้ ละได้เป็นลำาดับๆ ไป ทิฏฐิมานะต่างๆ 

นี่เราจะเห็นมันจริงๆ

ถาม หมายความว่าการฝึกอานาปานสตินี่ไม่สามารถเข้าถึง

วิปัสสนาได้หรือคะ

ตอบ ได้ ถ้าหากเราไม่มัวตามดูลมหายใจจนสงบอยู่กับมัน  

ให้เราฝึกดูลมหายใจอย่างมีสติรู้ตัว จะเป็นการดูลมหายใจเข้าสั้น 

ออกสั้น เข้ายาวออกยาวก็ตาม ให้ดูด้วยความรู้สึกตัว ปลุกความ

รู้สึกตัวขึ้นมาทำาให้เราจำาไว้ว่า เรากำาหนดลมหายใจก็เพื่อปลุกสติ 

ฝึกหัดจิตใจมีสติสัมปชัญญะที่ตื่นตัวมากขึ้น ไม่ปล่อยให้ตนเอง 

คิดนึกอะไรไปตามอารมณ์ เป็นอยู่โดยอารมณ์อย่างที่ผ่านมา 

เราฝึกเจริญสติก็เพื่อที่จะรู้จักครองชีวิตด้วยสติ อาศัยสติ 

ตื่นตัวแล้วไปบำาเพ็ญเพียรทางจิต เห็นความคิด เห็นทิฐิมานะต่างๆ 

ของตนเอง เพื่อจะลด ละ ปล่อยวางความคิดวางอารมณ์ที่เรา 

หลงใหลต่างๆ ดังนั้นจึงต้องระวังที่จะไม่ฝึกจิตเพื่อจุดประสงค์ 

อย่างอื่น

ถาม ท่านพุทธทาสออกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “สมถวิปัสสนาใน

ยุคปรมาณู” ฝึกอานาปานสติแต่ไม่ให้หยุดแค่ความสงบทางจิต  

แต่เพื่อให้เห็นรูปนาม เห็นไตรลักษณ์

นั่นแหละ ท่านสอนให้พิจารณาไตรลักษณ์ เห็นจิตเห็นใจ 

ตนเอง เห็นความเป็นไปของชีวิต ไม่ใช่สอนให้ติดอยู่ในความ 

สงบ ความสงบเย็นนี่มันมีรสชาติมาก หลวงพ่อเคยติดมาพอแรง  

เสพติด ฝึกแล้วจิตใจเราเย็น นิ่ง ดื่มด่ำาอยู่กับภาวะเลยทีเดียว  

จะไปทำาไร่ทำานาก็อยากจะให้ค่ำาเร็วๆ จะได้กลับบ้านเข้าห้องพระ  

นั่งสมาธิ ทำาความสงบอยู่อย่างนั้น ช่วงนั้นติดจริงๆ
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ถาม ผมเองเคยฝึกมาตามแนวอานาปานสติ ทำาแล้วก็หยุด 

อยู่ที่ความสงบทุกที ไม่รู้จะทำาอะไรต่อไป

ตอบ อันความสงบนี้มันมี ๒ ลักษณะ อันหนึ่งเป็นความ 

สงบนิ่งทำาแล้วจิตใจสงบสงัด แต่อีกอันหนึ่งเป็นความสงบเพราะเรา

มีสติสัมปชัญญะที่ตื่นตัว อารมณ์ความคิดมันเข้ามาเป็นใหญ่ใน 

จิตใจเราไม่ได้ ชีวิตปลอดโปร่งจากความสับสนวุ่นวาย เป็นความ 

สงบเพราะเราตั้งสติเป็น มีสติรู้ตัวไม่ปล่อยจิตใจคิดนึกปรุงแต่ง 

อะไรไปตามความคิด ความเชื่อ ความทะยานอยากตามที่เคยชินมา 

รู้จักปลดเปลื้องตนเองจากความหลงผิดถือดีมีมานะ ความสงบใน

ลักษณะหลังนี้จึงเป็นความสงบที่ใช้การได้ ควรทำาให้เจริญ ฝึกหัด 

ให้มีให้เป็น ให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองมากขึ้น 

สำาหรับคุณที่เคยฝึกอานาปานสติมาก่อน ก็ทำาต่อไปเลย แต่

ต้องระวังอย่ามัวจดจ่อจนติดอยู่แค่ความสงบระงับ พยายามทำา 

ด้วยความรู้สึกตัว มีความตื่นตัวเห็นลมหายใจเคลื่อนไปเคลื่อนมา

ชัดขึ้นๆ พร้อมกับการที่จิตเราตื่นขึ้นๆ ลมหายใจนี่ก็เป็นภาวะหนึ่ง 

ตัวเห็นลมหายใจนี่ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่เด่นชัดอยู่ เมื่อสติสัมปชัญญะ

ตื่นตัวขึ้นมาแล้ว การเห็นหรือการรู้เท่าทันความคิดมันจะเป็นไปเอง

ถาม ที่เคยทำามา ผมตามลมหายใจแล้ว บางขณะใจก็คิดไป 

ถึงเรื่องอื่น พอรู้ตัวว่าเราเผลอแล้วก็กลับมาตามดูลมหายใจใหม่  

บางคราวพอทำาๆ ไปสักระยะหนึ่งก็สงบไปเลย

ตอบ เอาละ ต่อไปพอรู้ตัวว่าจะสงบ ก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถ 

พยายามปลุกตัวเองกลับมาดูลมหายใจใหม่ หรือจะเปลี่ยนไป 

กำาหนดอิริยาบถที่หยาบกว่า เช่น การเดินจงกรมก็ได้ เราต้อง 

พยายามปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมา อย่าปล่อยให้หยุดอยู่กับความ 

สงบอย่างนั้น

ถาม บางตอนช่วงที่มันสงบ พอจิตดิ่ง มันดึงตัวเองไม่ค่อย 

จะขึ้น ความรู้สึกตัวมันหายไปเลย

ตอบ นั่นแหละมันเป็นอุปสรรค เราต้องรู้จักเปลี่ยนอิริยาบถ

ลุกขึ้นทำาโน่นทำานี่ ลูบเนื้อลูบตัว ปลุกความรู้สึกตัวกลับมาให้ได้

ถาม ในระหว่างที่ฝึกนี้ เรามักมีความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิด 

มากมาย จิตใจวอกแวกไปคิดเรื่องอื่น เมื่อเราทำาความรู้สึกตัว 

ได้แล้ว ความคิดเหล่านั้นมันจะหยุดไปเลยหรือเปล่าคะ

ตอบ ถ้ามีสติเข้าไปเห็นจริงๆ แล้ว มันจะเป็นอย่างนั้น เมื่อ 

สติตื่นตัวมีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่

สำาหรับการฝึกหัดใหม่ๆ นี้ เราต้องมีที่หมาย มีนิมิตหมายให้เรา 
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หัดกำาหนด จึงแนะให้เอาการเคลื่อนไหวไปมาของกายที่เป็นอยู่  

เป็นนิมิตหมาย เป็นฐานในการทำาความรู้สึกตัว ไม่ใช่พอเริ่มทำา 

ความเพียร ก็คอยจ้องจะดูความคิดดูอารมณ์ต่างๆ ของตนเอง 

ทันที นั่นใจร้อนเกินไปแล้ว 

ถ้าเรามีนิมิตมีที่หมายเครื่องช่วยให้เรากำาหนด เช่น อาศัย 

ลมหายใจก็ดี อาศัยอิริยาบถการเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ดี หัด

ทำาความรู้สึกตัวเห็นภาวะอาการเป็นไปของลม ของกาย อยู่เป็น 

ประจำา ให้เราตั้งใจทำาความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ พอจิตเราคิดนึกไป 

ทางอื่น ก็ให้เรารู้เท่าทัน เมื่อเราเผลอคิดไป พอรู้ตัวขึ้นมาความคิด

ต่างๆ เหล่านั้นมันก็หยุด มันไม่สานต่อ เราเองก็ยังทำาหน้าที่หลัก 

ของเรา คือทำาความรู้สึกตัวต่อไป นี่เริ่มต้นก็ให้เราฝึกกันอย่างนี้  

ตั้งสติ ปลุกสติขึ้นมาให้เป็น

ถาม แต่บ่อยครั้งเราก็ยังวอกแวก คือขาดสติรู้ตัวอยู่บ่อยๆ 

จิตชอบกลับไปคิดเรื่องเดิม เรื่องที่เคยหยุดไว้

ตอบ ก็เป็นธรรมดา เพราะเรายังจดจ่ออยู่กับเรื่องราวเหล่านั้น

เคยคิดจดจ่อมานาน ไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ มันก็

ต้องเป็นอย่างนั้น ก็ไม่เป็นไร วอกแวกไปบ้างก็เป็นธรรมดา รู้ตัว 

แล้วก็กลับมา กลับมาทำาความรู้สึกตัวต่อ จะเผลอกี่ทีก็ไม่เป็นไร  

ต่อเมื่อเราชำานาญขึ้น ปลุกสติตื่นตัวได้ชัดเจนขึ้น การคิดวอกแวก 

ไปมามันจะจางหายไปเอง ก็ให้เราตั้งใจฝึกหัดตนเอง

ถาม แต่หลวงพ่อคะ แค่รู้เท่าทันความคิดอย่างเดียวนี้มัน 

ไม่พอนี่คะ เดี๋ยวมันก็เผลอคิดใหม่ ปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาใหม่ๆ  

อยู่เรื่อยๆ วนไปวนมา

ตอบ เมื่อเราตั้งใจทำาความเพียร หัดกำาหนดสติ รู้เท่าทัน 

อารมณ์ความคิดบ่อยเข้า มากเข้า เราทำาความรู้สึกตัวได้ชัดเจนขึ้น 

เผลอก็รู้ เผลอก็รู้ ตัวรู้นี่แหละมันจะเติบโตเป็นความตื่นตัวที่ 

เด่นชัดขึ้นมา จากที่เคยมีสติสลึมสลือ รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง ชีวิต 

เป็นไปโดยอารมณ์ ก็จะเริ่มรู้เนื้อรู้ตัว พัฒนามาเป็นความรู้สึก 

ตืน่ตวัมากขึน้ๆ ผละจากวงัวนแหง่ความคดิความอยากไดช้ำานาญขึน้

เป็นลำาดับ จนสติสัมปชัญญะของเราตื่นตัวตั้งมั่นเป็นสติปัฏฐาน  

เห็นกายเห็นจิตเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง  

พัฒนาไปพัฒนาไปจนเป็นมหาสติปัฏฐานในที่สุด นั่นมันเป็นไป 

อย่างนั้น แต่ก่อนที่เราจะเติบโตไปถึงจุดนั้น เราก็กลับมาเผชิญกับ

อุปสรรคกันก่อน หัดเรียนรู้และผ่านอุปสรรคของเราเองเสียก่อน

ถาม พอเรารู้เท่าทันแล้ว ความคิดต่างๆ ก็จะหยุดไปเอง 

ใช่ไหมคะ

ตอบ ถูกแล้ว กระแสความคิดความสับสนวุ่นวายจะหยุดไป

เพราะความรู้ตัวนั่นเอง
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ถาม มีคำากล่าวว่า การกำาหนดรู้เฉยๆ จะทำาให้กิเลสมันหดตัว 

คือ ถ้าเรามีสติขึ้นมา กิเลสมันจะหยุดลง ผมยังไม่เข้าใจว่าการให้

กิเลสเปิดเผยตัวให้เห็น นี่เป็นอย่างไรครับ

ตอบ กิเลสเปิดเผยตัวนี่เป็นอย่างไร

ถาม คือที่ผมอ่านในหนังสือพลังแห่งสติ ที่อาจารย์ทัศนีย์  

หงส์ลดารมภ์แปลนั้น บอกว่าการกำาหนดรู้เฉยๆ หรือเจริญสตินี้  

มีหลักการอยู่ที่ว่า ความคิด ๒ ความคิดนี้จะเกิดซ้อนกันไม่ได้  

และเมื่อเราเจริญสติ เจ้ากิเลสมันจะเปิดเผยตัวออกมาให้เห็นซึ่งจะ

ทำาให้เราเอาชนะได้ ดูแล้วก็รู้สึกยังไงๆ อยู่ เพราะพอเรามีสติรู้ตัว

กระแสความคิดก็หยุดไป เมื่อหยุดไป กิเลสมันจะเปิดเผยตัวได้

อย่างไร

ตอบ สตินี่มันมีพลัง มันมีหน้าที่ที่จะต้องไปกำาหนดรู้ตัว 

ความคิด ความทะยานอยากต่างๆ เหล่านั้น มันเป็นเหมือนกับ 

คู่ชกกันทุกทีที่เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาทีไร มันก็ชนะทุกที แต่เดิม

มาเราปล่อยจิตปล่อยใจเราให้เป็นไปตามเรื่องของมัน มันจะนึกคิด 

มีความอยาก อยากมีอยากเป็นต่างๆ อย่างไร ใจเราก็ครุ่นคิดใน

อารมณ์ในเรื่องราวต่างๆ เป็นนิสัย เป็นความเคยชินโดยที่เราไม่ 

เฉลียวใจ กว่าจะรู้ตัวว่าเราเป็นคนช่างคิดช่างฝัน เอาแต่ใจตนเอง  

ก็ต้องถึงตอนมีปัญหาอึดอัดขัดใจ เกิดความทุกข์หนักอกหนักใจ 

หน้าดำาคร่ำาเครียดกันแล้ว 
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มาบัดนี้เรามาฝึกฝนตนเอง หัดเจริญสติทำาความรู้สึกตัว  

หันเหจิตใจจากโลกความคิดที่เราเคยชินเคยจดจ่อ คิดอะไรจนเป็น

เรื่องเป็นราว วนไปวนมา ฝึกจนชำานาญมีความรู้เนื้อรู้ตัว มีสติ 

ตื่นตัวมากขึ้น โลกแห่งความคิดที่เคยเป็นจริงเป็นจัง มันก็เริ่ม 

สลายไป อารมณ์โกรธ อึดอัดขัดเคือง เบื่อหน่ายท้อแท้ อิจฉา 

ตาร้อน หรืออารมณ์ใดๆ ก็ตามที่เคยเป็นใหญ่เป็นตัวเป็นตน จะ 

เริ่มสลายไป สลายไปทันทีที่เรารู้จักตั้งสติ กำาหนดความรู้สึกตัว 

ขึ้นมา เพราะเราได้หันเหจิตของเราจากที่เคยใช้ไปในการคิดไปกับ

ความทะยานอยากโดยเราไม่เฉลียวใจ กลับมาสู่ความมีสติรู้ตัว 

มากขึ้นเป็นลำาดับ

ถาม หลวงพ่อครับ ถ้าอานิสงส์ของการฝึกหัดจิตใจในพระ- 

พุทธศาสนาเป็นไปถึงขนาดนี้แล้ว ทำาไมหลายๆ สำานัก ยังสอน 

สมาธิเพื่อความสงบและระงับกิเลสด้วยการกดข่มเอาไว้ จนเป็น

แนวทางปฏิบัติที่แพร่หลายกันอยู่

ตอบ ก็มีสอนกันอยู่ ความสงบและรู้จักกดข่มกิเลสตัณหา 

ของตนเองได้ ไม่ระรานผู้อื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องรู้ว่ามันไม่พอ 

เพราะยังแก้ทุกข์ไม่ได้ กิเลสตัณหามันก็ยังเป็นยังเกิดร้อนรุ่มอยู่ใน

จิตใจของเรา กดข่มเอาไว้ถ้าเกินกำาลัง ต่อไปมันจะเป็นปัญหาอีก

มากมาย ดังนั้นสมาธิแบบนั่งนิ่งแล้วสงบก็เป็นสิ่งดี แต่มันไม่พอ 

ถ้าเราปรารถนาการเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างแท้จริง

ถาม หลวงพ่อครับ คำาว่า “ตามรู้ความคิด” กับ “กำาหนดรู้ 

ความคิด” เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ครับ

ตอบ ไม่เหมือนกัน ตามรู้ความคิด ก็คือไปตามดูมัน ตาม 

มันไป มันคิดนึกเป็นเรื่องราวอะไรขึ้นมา ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ยินดี

ยินร้ายต่างๆ อย่างไร เราก็ตามคิด ตามรู้มันไปเป็นฉากๆ

ถาม หมายความว่า เราตามติดเข้าไปในความคิดอันนั้นด้วย

หรือครับ

ตอบ ถูกแล้ว เราคิดนึกอะไรเป็นเรื่องราวขึ้นมา เราก็ตามดู

มันเป็นเรื่องๆ สนุกกันใหญ่ ยิ่งดูยิ่งคิด ยิ่งคิดยิ่งเป็น ดูไปดูมา 

ก็เป็นไปตามอารมณ์เสียเลย หรือดูแล้วเห็นแล้วก็ไม่สามารถยับยั้ง

อารมณ์นั้นๆ ได้ แต่การกำาหนดรู้ความคิดนี่ พอจิตคิดขึ้นมาเป็น 

เรื่องราวอะไร เรารู้ทันมัน อ้อ...คิดอีกแล้ว รู้ทันแต่เราไม่ได้ตั้งใจ 

จะไปตามดูอะไร ก็ยังคงทำาความรู้สึกตัวอยู่นั่นเอง เราทำาการงาน

อะไรอยู่ก็คงทำาความรู้สึกตัวอยู่กับงานนั้นต่อไป ไม่สนใจที่จะตาม 

ไปดูความคิดดูอารมณ์นั้นๆ ให้ความสำาคัญต่อการงานกับการ 

กำาหนดอิริยาบถเป็นหลัก 
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การตามดูความคิดนั้น ถ้าสติเราไม่ตั้งมั่นจริงๆ แล้ว มันจะ

ยากที่เราจะปลดเปลื้องตนเองจากอารมณ์ที่เราดูมันอยู่ แต่วิธีที่ 

ให้ตั้งสติปลุกความตื่นตัวขึ้นมานี้ ต่อเมื่อเรามีสติตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว 

จิตเราจะเห็นเอง เห็นกระแสความคิดปรุงแต่ง เห็นความทะยาน 

อยากของตนเองได้ชัดเจนจริง เห็นแล้วละได้จริงๆ

ถาม  ที่อ่านจากหนังสือ เขาบอกให้ตามรู้ความคิด

ตอบ ที่จริงอาจจะเป็นแบบที่หลวงพ่อพูดก็ได้ แต่ว่าเขาพูด

กลับกัน

ถาม ยังไม่เข้าใจว่าเราจะดูจะเห็นความคิดตนเองได้อย่างไร 

เพราะพอเราดูความคิดมันก็หยุด

ตอบ อย่างนี้นะ หลวงพ่อเคยสอนหลวงตาองค์หนึ่ง ท่าน 

ตั้งใจจะมาปฏิบัติ มาบอกว่าจะขอตามหลวงพ่อไปปฏิบัติไม่มีกำาหนด 

ก็อยู่ต่อมาสองสามวัน ตอนนั้นฉันเพลเสร็จพอดี หลวงตาท่านเดิน

สะพายย่ามสะพายบาตรมาพร้อม ท่านออกมาลากลับ หลวงพ่อเลย

ถามท่านว่า “จะไปไหนหลวงพ่อ” ท่านบอกว่า “ขอลากลับวัดแล้ว” 

ก็เลยถามท่านไป “เอ...ก่อนที่หลวงพ่อจะมาลาผมนี่ อะไรพามา”  

ท่านตอบ “ความคิดพามา มันอยากจะกลับวัดแล้ว” ก็เลยพูดกับ 

ท่านไป “สองวันก่อน หลวงพ่อมาขออยู่กับผม จะปฏิบัติด้วยกัน  

ไม่มีกำาหนด นี่วันนี้จะมาลากลับวัดแล้ว หลวงพ่อเห็นไหม ความคิด

ที่มันหลอกเรา มันจริงไหม เดี๋ยวก็ให้เรามา เดี๋ยวก็ให้เรากลับ เรา

จะทำาตามมันทุกอย่างได้ไหม” 

หลวงตาท่านก็นั่งวางย่ามกับบาตรลง สักครู่ท่านก็บอกว่า  

“จริงๆ ผมทำาตามความคิดจริงๆ” พอได้สติขึ้นมาท่านก็ลงกลับกุฏิ

อยู่ทำาความเพียรต่อ นี่แหละเห็นไหม ผลของการไปตามความคิด 

มันก็หลงทิศทางไปกับมันอย่างนั้น

ถาม ช่วงต้นตอนที่หลวงตาท่านมา ท่านก็ตามความคิด คือ 

มาเพราะความอยากเหมือนกันนี่ครับ

ตอบ ใช่ ท่านมาเพราะความอยาก แต่ว่าเมื่อมาแล้วเราก็ให ้

มีสติรู้เท่ามัน ความคิดอยากนี่ บางทีก็เป็นฝ่ายดี บางทีก็เป็น 

อกุศล มันเป็นสองอย่าง ก็ให้เรารู้เท่าทัน จะมาจะไปก็ให้รู้เท่าทัน 

อย่าปล่อยให้โดนหลอกง่ายๆ หัดอยู่ด้วยสติ มันจะหลงทิศหลงทาง

ไปตามความคิด เราก็อย่าเป็นไปกับมัน

ถาม หลวงพ่อคะ ที่ว่ามหาสติปัฏฐาน ๔ นี่ มีอะไรบ้างคะ

ตอบ มหา คือ มีมากจนเหลือกินเหลือใช้ เหมือนกับว่ามีกิน

จนใช้ไม่หมด แค่พอได้อยู่ได้กินนี่เรียกว่าธรรมดา แต่ถ้าเป็นมหา 

คล้ายๆ กับว่ามหาเศรษฐีนี่ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด มันมาก มันใหญ่หลวง

จนเหลือกินเหลือใช้
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สำาหรับสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเราพูดตามการปฏิบัติไม่ใช่ตาม 

หลักวิชาตามที่ตำาราว่าไว้ ๔ อย่างคือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุ- 

ปัสสนาสติปัฏฐาน แต่สรุปรวมแล้วก็คือ การฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ

ตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมา เห็นกายเห็นจิตตามภาวะที่เป็นอยู่จริงนั่นเอง

กายก็คือรูป ให้เห็นความเป็นไปที่มันเคลื่อนมันไหว มีความ 

ตื่นตัวทั่วพร้อมขึ้นมา ไม่ว่ากายจะดำารงอยู่ในภาวะอาการอย่างไร  

ใจเราก็เห็นอยู่รู้ตัวอยู่อย่างเด่นชัด ส่วนเวทนา จิตธรรม ก็คือ  

ความคิดนั่นเอง ให้เราเห็นกันที่ต้นตอเห็นกันที่เหตุของมัน ก็ที่จิต 

ที่ความคิดที่เป็นไป

ดังนั้นหลักปฏิบัติจริงๆ จึงเน้นให้เรามาเริ่มต้นที่กาย เอากาย

เป็นนิมิตหมายในการหัดกำาหนดความรู้สึกตัว เอาอิริยาบถ เอา 

การงานเป็นที่ตั้งแห่งการฝึกหัดทำาความรู้สึกตัว เป็นการฝึกหัด 

ขั้นต้น เรียกว่า การบำาเพ็ญเพียรทางกาย จุดประสงค์หลักเพื่อให้ 

เรามีประสบการณ์ในการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ รู้จักตั้งสติ 

ในชีวิตประจำาวัน ปลุกความรู้เนื้อรู้ตัวจากที่เคยเลื่อนลอยเคย 

หลงใหลไปตามความคิดอยากต่างๆ กลับมาเป็นผู้มีสติตื่นตัวอยู่ 

เป็นประจำา จะทำาการงานอะไรก็ให้รู้จักใช้สติกำาหนดสติขึ้นมา 

ในขั้นแรกนี้ก็ต้องมีความพยายามมากหน่อยเพราะเป็นความ

พยายามที่สวนทางกับความคิดความเคยชินเก่าๆ ที่ชอบใช้ชีวิต 

ไปตามอารมณ์ ท่านจึงแนะนำาให้เราหัดตั้งสติกันก่อน ไม่ว่าเราจะ 

เผลอตัวไปอย่างไร เมื่อได้สติก็ให้ทำาความรู้ตัวที่กาย ที่อิริยาบถ 

การเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา ให้มีหลักมีแนวอยู่อย่างนี้ ไม่ปล่อย

ตนเองไปตามความคิดตามอารมณ์ที่แทรกซ้อนขึ้นมา จะเบื่อหน่าย

ลังเลคิดไปคิดมาอย่างไรก็ให้รู้จักวางอารมณ์นั้นๆ กลับมาทำาหน้าที่

หลัก คือการเป็นผู้อยู่ด้วยสติรู้ตัว หัดให้เป็นผู้รู้จักวางความคิด  

วางอารมณ์นั้นๆ กลับมาทำาหน้าที่หลัก คือการเป็นอยู่ด้วยสติรู้ตัว 

หัดให้เป็นผู้รู้จักวางความคิด วางอารมณ์ที่เคยชินที่เราเคย 

คิดจดจ่อ มาเป็นผู้รู้จักใช้สติครองความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำา การ

ฝึกหัดก็ทำาไปสบายๆ ไม่ต้องคาดหวังความรู้ คาดหวังภาวะอาการ

อะไรทั้งสิ้น ผลแห่งการฝึกหัดบำาเพ็ญเพียรทางกายนี้ จะทำาให้เรา 

เป็นผู้มีความชำานาญในการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้จักตั้งสติ รู้จัก

วางความคิดวางอารมณ์ที่กำาลังคุกรุ่นอยู่ในจิตใจของเรา

ขณะที่เรารู้จักปลุกสติสัมปชัญญะตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้ว 

เราจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่เคยเป็นคนคุกรุ่นอยู่ 

ในอารมณ์หนึ่ง อ่อนไหวเกินไปแข็งกร้าวเกินไป อะไรต่างๆ เราจะ

เริ่มสุขุมขึ้น จิตเราจะเริ่มละเอียดอ่อน เห็นภาวะ เห็นความเป็น 

จริงต่างๆ ตามที่เป็นอยู่ เห็นกาย เห็นจิต เห็นอารมณ์ความคิด 
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ของตนเอง อย่างรู้เท่าทันจริงๆ อ้อ เราคิดอย่างนี้ เชื่ออย่างนี้  

มีจิตเจตนาอย่างนี้หรือ โอ เราโกรธถึงขนาดนี้หรือ เราหลงไป 

ขนาดนี้เชียวหรือ เราจะเห็นภาวะอารมณ์ความคิดความเชื่อของ 

ตนเองอย่างยุติธรรมจริงๆ เป็นการเห็นอย่างตรงไปตรงมา อาศัย

ภาวะตื่นตัวของจิต การบำาเพ็ญเพียรของเราจะเปลี่ยนระดับจาก 

ขั้นกำาหนดรูปกายมาเป็นการบำาเพ็ญเพียรทางจิต 

การเห็นภาวะอาการต่างๆ เห็นจิตในจิต เห็นกระแสความคิด

ความเชื่อ ความทะยานอยากตามความเคยชินของตนเอง อย่าง 

ตรงไปตรงมา จะทำาให้เราเกิดปัญญาญาณ รู้จักตนเอง รู้จักปลด 

รู้จักวางทิฏฐิมานะ ที่เราคิด ติดยึดต่างๆ นานาอย่างที่เราไม่เคยนึก 

ไม่เคยเห็นมันมาก่อน วางไปละไป อาศัยปัญญาญาณจากการ 

เห็นภาวะเห็นจิตในจิตของตนเอง จะทำาให้เรารู้จักปลดเปลื้องตนเอง 

จากอารมณ์ จากนิสัยเดิมๆ มากขึ้น ชีวิตเราจะเป็นอิสระตื่นตัวขึ้น 

ตื่นตัวขึ้น เป็นชีวิตประจำาวันที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโต้ตอบ  

อยู่กับงานกับการต่างๆ มากขึ้นเป็นลำาดับ

ถาม การนำาสติมาใช้กับชีวิตประจำาวัน ถ้าเราต้องการคิด 

เร่ืองหนึ่งเร่ืองใดให้ตลอดเป็นเร่ืองๆ ไป อย่างเช่น เรากำาหนดสติ 

อยู่ในช่วงการปฏิบัติ พอเรากำาหนดรู้ทันความคิด ความคิดนั้น 

ก็หยุดไป ทีนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ความคิดกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

อย่างนี้ สติจะเข้ามาช่วยอย่างไรครับ

ตอบ ความคิดที่มันคิดนึกไปเองนั่น เป็นการลักคิด เป็น 

การคิดไปเองเพราะแรงผลักดันจากความอยากจะให้เป็นไปอย่างใด 

อย่างหนึ่งของเรา มันเป็นการคิดแบบจดจ่อคิดแบบลืมตัว คิดด้วย

เจตนาทะยานอยาก อันนี้พอเรามีสติรู้ตัวขึ้นมา กระแสความคิด 

อันนั้นมันจึงหยุดไป แต่ภาวะที่เราเจตนาจะนึกคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ใช้ความคิดตริตรองอย่างมีสติรู้ตัว เช่นว่า เมื่อวานนี้ก่อนจะลง 

ปาฏิโมกข์หลวงพ่อจะต้องลำาดับก่อน ต้องทำาอันนี้ก่อนอันนี้ นี่เป็น

เจตนาเป็นการใช้สติตริตรองว่าจะทำาอะไรอย่างไร ดังนั้นการคิด 

ไปเองอย่างนั้นกับการใช้ความคิดอย่างนี้ จึงเป็นคนละอาการคนละ

เหตุปัจจัยกัน 

อนัทีค่ดิไปเองเพราะความอยากจะใหเ้ปน็ไปอยา่งใดอยา่งหนึง่

นั้น เป็นสิ่งที่เราต้องกำาหนดรู้ ส่วนการใช้ชีวิตทำางานการต่างๆ เรา

ต้องรู้จักใช้สติสัมปชัญญะลำาดับเรื่องราว ควรทำาอะไรอย่างไรแค่ไหน 

คิดแล้วมันก็จบเป็นเรื่องๆ ไป ดังนั้นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตั้งสติ 

รู้จักครองความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำา จึงสามารถใช้พลังจิตพลัง 

ความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ รู้จักตริตรอง คิดอะไรเป็นจริง  

สนุกเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตการทำางานมากขึ้น
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หลวงพ่อคำาเขียน 

เป็นเพื่อนคนทุกข์มากว่า ๔๐ ปี

กว่า ๔๐ ปีมาแล้วที่หลวงพ่อคำาเขียน สุวัณโณ อยู่เป็นเพื่อน

คนทุกข์อย่างมีความสุข ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามในวัดป่าที่ 

ท่านได้เพียรรักษาและปลูกเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นป่าชุมชน 

ให้กับชาวบ้านหลายร้อยครอบครัว เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำาให้กับชาว

ชัยภูมิ อีกทั้งเพื่อให้เป็นสถานที่เยียวยาจิตใจของพุทธศาสนิกชน 

ทั่วทุกสารทิศ ท่านประกาศขอเป็นญาติพี่น้องกับคนทุกข์ทุกคน  

ไม่เว้นแม้ยากดีมีจนหรือพิการก็ตาม ทุกวันนี้นามวัดป่าสุคะโตใน

ฐานะวัดป่าเพื่อการปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่รู้จักของทั่วไปและช่วย 

คลายทุกข์ให้ผู้คนมาไม่น้อยแล้ว 

จากเว็บไซต์ http://www.kaowjai.com

หลวงพ่อเป็นเพื่อนคนทุกข์
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ถอืเปน็โอกาสทีด่ทีีว่นันีเ้ราไดม้โีอกาสสมัภาษณท์า่นถงึเรือ่งราว

ของคนทุกข์ในปัจจุบัน ดูเหมือนสังคมของเราน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 

ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มีคดีการฆ่าตัวตาย คดีข่มขืน หรือฆ่า 

กันตายไม่เว้นในแต่ละวัน เราลองฟังว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ถาม หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรคะที่คนเราทุกวันนี้ เมื่อ 

ทุกข์มากๆ เข้า ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายกัน.. 

ตอบ ถ้ามีปัญหาอย่าทุกข์อยู่คนเดียว อย่างน้อยให้หลวงพ่อ 

ได้รู้ด้วย อย่าตัดสินใจคนเดียว อย่าไปมองอะไรที่มันไม่มีทาง  

หลวงพ่อขอเป็นญาติพี่น้องกับคนทุกคน อย่างน้อยขอเป็นเพื่อน 

กับคนที่เป็นทุกข์ เสียดายถ้าไปทำาอย่างนั้น เป็นการตัดสินใจ 

คนเดียว ให้บอกต่อๆ ไปว่า วัดป่าสุคะโตหรือวัดป่าภูเขาทองก็ดี  

ขอเป็นเพื่อนกับคนทุกข์ 

ร้องห่มร้องไห้ ขี้เหล้าเมายามา ไม่เคยรังเกียจ เขาตัดสินใจ

คนเดียว คิดคนเดียว ไม่ให้คนอื่นรู้ เขาย้ำาคิด หลวงพ่อก็มีวิธีฝึก

ออกจากความคิด มาระบายปัญหาให้กันฟังก็ได้ แต่ต้องพูดความ 

จริงให้กันฟัง หลวงพ่อบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยเปิดเผย 

ชีวิตใคร พอใจกระตือรือร้นที่จะช่วยคนเหล่านี้

ถาม เราจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างคะ ในการหาทางออกจาก 

ความคิดตามความคิดที่เป็นทุกข์ 

ตอบ เวลาคิดอย่าไปตามความคิด ให้หายใจเข้าและออก  

พลิกมือเคลื่อนไหวไปมา อย่าไปหาคำาตอบจากความคิดเกินไป  

เหตุผลก็ใช้ไม่ได้ เหตุผลทำาให้คนฆ่าตัวตายมาเยอะแยะไปหมด  

ถ้าหากว่ารู้จักกลับมา อย่าไปกับมัน ร้อยหนพันหนให้กลับมาอยู่ที่

เก่า จิตที่ถูกสอนบ่อยๆ ก็รู้ได้เหมือนกัน ไม่ใช่ให้คนอื่นสอน  

ตัวเองต้องสอนตัวเองและเตือนตัวเอง สงสารรูปและนาม ...เวลา 

โกรธก็ช่วยได้ โกรธอีกก็ช่วยได้อีก ช่วยไปช่วยมาง่ายที่จะไม่โกรธ 

ไม่ทุกข์ ความทุกข์ทำาให้เป็นปัญญาได้ หลวงพ่อเคยถูกความคิด

หลอกมาเยอะ หลอกให้หัวเราะ ร้องไห้ ทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณความ

ทุกข์ ถ้าเพราะไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เป็นแบบนี้ ขอเป็นเพื่อนกับคนทุกข์

ถาม เรื่องของการลักลอบมีชู้ หรือมีกิ๊ก ก็เป็นปัญหาอันดับ

ต้นๆ ที่ทำาให้คนฆ่ากันตาย หลวงพ่อมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ 

อย่างไรคะ 

ตอบ ต้องช่วยกันหลายฝักหลายฝ่าย แม้แต่นักบวชก็มี  

ยิ่งหิวกว่าโยม อย่าคิดว่าเป็นนักบวชบริสุทธิ์กว่าใคร นักบวช 

หิวกามมากกว่าฆราวาส แต่ถ้าตามดู ก็จะเห็นว่าเกิดจากความคิด 

เอาให้มันอ่อนยวบได้ ไม่จำาเป็นต้องไปเสพกาม
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ให้เริ่มนับ ๑ จากตัวเราก่อน ทุกวันนี้ไม่ได้เริ่มที่ตัวเราเอง  

ทุกคนโทษโน่นโทษนี่.. ในธรรมวินัย ผู้หญิงในฝันในความคิดของ

นักบวช คือมาตุคามผู้เป็นแม่ ส่วนผู้หญิงอื่น ไม่ดูไม่เห็นไปเลย

เป็นการดี ถ้าจำาเป็นต้องดู ไม่ต้องพูดเสียเลยเป็นการดี ถ้าจำาเป็น

ต้องพูด ต้องมีสติทุกคำา เอาสติเข้าไป เวลาหลงก็รู้ ถ้าชนะตรงนี้ 

แล้วเป็นผู้ที่ชนะตนเอง ประเสริฐที่สุด กรรมฐานได้ความสุข 

มากกว่ากามสุขเพราะไม่ได้อิงกิเลส เป็นสุขที่ประเสริฐที่สุด 

พระบางรูปปฏิบัติมา ๔ – ๕ ปี เห็นกิ้งก่าผสมพันธุ์กันแล้ว 

เกิดกาม ร้องห่มร้องไห้ว่าปฏิบัติมา ๕ – ๖ ปีแล้วไม่ได้ผลอะไรเลย  

หลวงพ่อก็เลยบอกว่า โอย..หมาเห่าช้างหวั่นไหวอะไร กิเลสเป็น 

หมาตัวหนึ่ง หวั่นไหวอะไร หมาเห่าช้าง เขาก็ฟื้นขึ้นมาได้ 

สำาหรับคนทั่วไปการสำาส่อนทำาให้ทุกข์เดือดร้อน หลวงพ่อ 

สอนให้รักเดียว ผัวเดียว เมียเดียว แต่นี่ผัวใครเมียใครให้มั่ว 

ไปเลย ต่างประเทศหาอะไรที่เป็นภาพดีๆ ไม่ค่อยเห็น ออกหน้า 

ออกตา อย่างสหรัฐฯ คนเฒ่าเขาก็บ่นเหมือนบ้านเรา เด็กไม่ค่อย 

เชื่อฟังผู้ใหญ่ ยังร้ายกว่าหลายเท่า ผู้หญิงกอดคอผู้ชายข้างละ ๒ 

คน ใหผู้ช้ายมากอดเอวมนั ขา้งละ ๒ แขน ในยา่นชมุชนสรรพสนิคา้ 

ประเจิดประเจ้อ 

ถาม ถ้ายังเป็นนักบวชอยู่ แล้วไปมีอะไรกับผู้หญิง ผลของ 

วิบากกรรมจะเป็นอย่างไรคะ 

ตอบ แม้แต่ครุ่นคิดก็เศร้าหมอง เดือดร้อน เหมือนบ่อที่ 

เก็บขยะ ปกปิดซ่อนเร้น กินแหนงแคลงใจ อยู่ไม่เป็นสุข ตัวเอง

หลอกตัวเอง หลอกคนอื่น แล้วก็หนีออกจากเพศ

ถาม มีอุบายการฝึกใจสู้กับกิเลสตัวนี้ไหมคะ

ตอบ ก็สู้ดูความคิดนี่แหละ ความคิดไม่ได้ถือหอกถือดาบ 

มาสู้กับเรา มันเป็นแค่ความคิด ให้ดูกายดูใจแล้วจะเกิดความสนุก 

เป็นความสนุกแบบทำาได้ ไม่ใช่แบบทำาไม่ได้ ตะกี้เราเกิดราคะ  

มันหายไปแล้ว จะออกกฎหมายเกณฑ์คนเป็นไปไม่ได้ เอาตัวเอง 

ดีกว่า จะไปเกณฑ์คนหนุ่มสาวเป็นข้อจำากัด ทุกคนหันมาดูแล 

ตัวเองก็จะสงบ อาการของรูปของนามมันเยอะ ให้ค่ามันเป็นแค่ 

อาการ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลย แม้แต่สุขภาพ ท้องเป็นรูป ก็ต้อง 

ปวดเป็นธรรมดา อารมณ์กรรมฐานรูปนามช่วยเป็นตัวเฉลย 

ถาม สำาหรับคนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆ ทำาอย่างไร 

ตอบ อย่าเพิ่งเอาเหตุเอาผล เอาความชอบไม่ชอบ ผิดถูก  

หรือคาดหวังจะทำาให้ได้เท่านั้นเท่านี้วัน อย่างน้อยให้คิดถึงวัดป่า 

สุคะโตว่าพร้อมเป็นเพื่อนกับคนทุกข์ ให้มาได้เลย มีที่พัก ข้าวฟร ี

น้ำาฟรี บอกใครต่อใครให้มาได้ทุกโอกาส หลวงพ่อไม่อยู่ก็มาได้  

คนที่สำานักงานจะแจ้งเวลาทำาวัตร เวลาฉัน
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ช่วงที่หลวงพ่อคำ�เขียนอ�พ�ธครั้งสุดท้�ยนั้น ท่�นไม่ส�ม�รถ

พูดได้เนื่องจ�กต้องรับอ�ห�รท�งส�ยย�ง จึงสื่อส�รกับผู้คนรอบข้�ง

ด้วยข้อเขียน นอกจ�กก�รเล่�อ�ก�รท�งก�ยของท่�นแล้ว หลวงพ่อ

ยังเขียนเล่�คว�มรู้สึกของท่�นในระหว่�งอ�พ�ธ และเมื่อท่�นรู้ว่�

อ�พ�ธครั้งนี้รักษ�ย�กม�ก ท่�นก็เตรียมพร้อมรับคว�มต�ย ได้ 

สั่งก�รเกี่ยวกับง�นศพของท่�นเป็นระยะๆ โดยมุ่งหม�ยให้เป็นไป

อย่�งเรียบง่�ย ไม่ก่อปัญห�หรือสร้�งคว�มเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

รวมทั้งฝ�กฝังธุระต่�งๆ ให้แก่พระลูกวัด  

บันทึกอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณค่�อย่�งม�ก ก็คือบันทึกเกี่ยวกับ

ธรรมะ ทั้งส่วนที่เป็นสภ�วธรรมที่ท่�นได้ประจักษ์ ประสบก�รณ์ 

ก�รปฏิบัติธรรมและสอนธรรมของท่�น รวมทั้งแนวท�งก�รบำ�เพ็ญ

ท�งจิตที่ท่�นอย�กถ่�ยทอดให้แก่ลูกศิษย์ บันทึกเหล่�นี้มีประโยชน์

อย่�งม�กต่อผู้ใฝ่ธรรม จึงได้นำ�ส่วนใหญ่ของบันทึกดังกล่�วม� 

ตีพิมพ์ในที่นี้ โดยจัดวรรคตอนให้อ่�นง่�ยขึ้น และปรับอักขรวิธี 
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ให้ถูกต้อง แต่อันไหนที่เป็นสำ�นวนเฉพ�ะของหลวงพ่อ ก็คงไว้ต�ม

ต้นฉบับ

๑ มีนาคม ๒๕๕๗

สุดยอดก�รอ�พ�ธครั้งนี้ กินข้�วไม่ได้ หมอก็ช่วยให้กลืนได้ 

ห�ยใจไม่สะดวก หมอก็ช่วยให้สะดวก อ�ห�รเข้�ท�งหลอดอ�ห�ร 

ก็มีปัญห� ต้องเจ�ะเข้�ท�งกระเพ�ะ หลอดเสียงก็ตัดออก เพื่อ 

ห�ยใจได้สะดวก ดีบ้�งไม่ดีบ้�ง

ส่วนเชื้อโรคยังไม่ได้รักษ�โดยตรง ประสบก�รณ์อ�พ�ธใน 

คร�วนี้เยี่ยมยอด ก�รอ�พ�ธเป็นเรื่องหนึ่ง ก�รรักษ�ก็อันหนึ่ง  

ชีวิตก็เป็นอันหนึ่ง เป็นอิสระส่วนตัว ไม่มีอะไรครอบงำ�ได้ ชีวิต 

มีธรรมนำ�พ� เวล�ทุกข์ก็มีคว�มไม่ทุกข์ เวล�เจ็บก็มีคว�มไม่เจ็บ  

ไม่ต�ยเพร�ะคว�มต�ย

เป็นก�รเห็นคว�มเป็นจริงของรูปน�มขันธ์ ๕ ต�มคว�มเป็น 

จริง จ�กก�รศึกษ�วิช�กรรมฐ�นม� ๔๘ ปี ยังคงเส้นคงว� วิช�

กรรมฐ�นเป็นวิช�ที่ศักดิ์สิทธิ์ เข้�ถึงวิปัสสน� ล่วงพ้นภ�วะเดิม 

จนหมดสิ้น

รูปน�มแสดงคว�มเท็จจริงจนหมดเปลือก ตอบได้เองคนอื่น

ตอบให้ไม่ได้ คว�มทุกข์ไม่จริง คว�มไม่ทุกข์เป็นจริง หลุดพ้น 

ไปหมดทุกเรื่อง

ประหยัดเวล� เขียนไม่ค่อยสะดวก ต้องนอนเขียนเล่นไป

ก�ม�สวะ อวิช�สวะ ภว�สวะหมดสิ้น อ�ก�รดับไม่เหลือ 

ของรูปน�ม หลวงพ่อเทียนผู้เป็นครูสอนพูดอยู่เสมอ ไม่มีตัวตน 

ที่จะให้เป็นสุขเป็นทุกข์ มีแต่สติ เป็นหนึ่งเป็นเอก อกุศลกรรม 

ทัง้หล�ยในป�งกอ่นหมดไป คว�มงอกง�ม คว�มเจรญิ คว�มไพบลูย ์

คว�มเต็มรอบของชีวิต เหมือนพระจันทร์พ้นจ�กเมฆหมอก คว�ม

สว่�งไสวของจิต ชีวิตถูกอะไรๆ ครอบงำ�ไม่ได้เลย

วันหนึ่งพูดกับ ผอ.รพ.เส�ไห้เฉลิมพระเกียรติ จิตยิ้มเอง  

ไม่ได้ยิ้มจ�กอ�รมณ์ คว�มสว่�งไสวของจิต เรียกว่�จิตยิ้มเป็น 

อิสระ ส่วนจิตเองเป็นม�ตรฐ�นของจิต ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง  

สิ้นภพสิ้นช�ติ

ก�รฝึกกรรมฐ�น ได้อ�รมณ์ของวิปัสสน� เชื่อมั่นในกรรม 

คว�มโง่หลงงมง�ยหมดไปจนสิ้นซ�ก ทุกอย่�งเกิดจ�กกรรม  

คนอื่นทำ�ให้เศร้�หมองหรือหมดจดเป็นไปไม่ได้เลย คว�มชั่วไม่ทำ�

เด็ดข�ด ก�รทำ�ให้ตัวเองเป็นทุกข์ ทำ�ให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ทำ� 

เด็ดข�ด คว�มดีคว�มถูกต้องทำ�เรื่อยไปด้วยใจบริสุทธิ์

ยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษ�สุขภ�พ ยอมเสียสุขภ�พเพื่อรักษ�

ชีวิต ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษ�ธรรม ประสบก�รณ์กับชีวิตที่ 

ผ่�นม�ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เฒ่�ก็ต่�งกันต�มวัย ๓๐-๔๐ ปี เป็น 

แบบหนึ่ง ๕๐ ปี เป็นแบบหนึ่ง ๖๐ ปี เป็นแบบหนึ่ง ๗๐ ปี เป็น 
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อีกแบบหนึ่ง ๗๐ กว่�ปี เดินสะดุดนิดหน่อยล้ม ถ้�ได้เซแล้วยั้ง 

ไม่อยู่ จึงต้องอ�ศัยสิ่งแวดล้อมช่วย ถนนหนท�ง ที่อยู่อ�ศัย 

พอสมควร

ชีวิตวัยหนุ่มก็เผื่อคว�มแก่ไว้บ้�งก็จะดี คนหนุ่มจะเอ� 

คว�มให้คนแก่ไม่ถูกเสมอไป เมื่อยังไม่แก่จะรู้จักคว�มแก่ไม่ได้  

คนแก่ก็รู้จักคนหนุ่มดี เพร�ะเคยเป็นหนุ่ม

ถ้�ไม่ได้ฝึกหัดวิช�กรรมฐ�นจนเข้�สู่วิปัสสน� หลักแห่ง 

อริยสัจสี่ แล้วดำ�เนินชีวิตไปต�มหลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้�ที่ 

เรียกว่�อริยมรรค เป็นท�งไปเองโดยอัตโนมัติ เข้�สู่คว�มถูกต้อง  

ถูกต้องทั้งหมด เพร�ะเป็นคว�มจริงอันประเสริฐ 

เวล�นี้อยู่ในลักษณะอ�พ�ธ ก็ไม่สะดวกในก�รใช้ก�รง�น 

ในท�งก�ยว�จ�ได้ ก�รแสดงธรรมท�งว�จ�ไม่ได้แล้ว แต่ก็ยัง 

เขียนได้บ้�งแทนคำ�พูด ก็จะยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษ�ธรรม  

จะอยู่กับคว�มถูกต้อง ชีวิตไม่มีวันต�ย

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนว่� อ�ก�ร 

เกิดดับของรูปน�ม น�มรูปมีค่�ยิ่ง ไม่มีอะไรที่เป็นก็ไม่ต้องเป็น 

อะไร ก�รไม่เป็นอะไรกับอะไรคือที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ก�รเจริญสติต�มหลักของสติปัฏฐ�น ได้บทเรียนจ�กก�ยใจ 

เห็นรูปเห็นน�มต�มคว�มเป็นจริง ผ่�นดงของรูปของน�ม จนเข้�สู่

วิปัสสน�ญ�ณ หลุดพ้นจ�กสภ�วะเดิม เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของ 

ชีวิต คว�มหลงก็กล�ยเป็นคว�มไม่หลง คว�มทุกข์ก็เป็นก�รไม่ทุกข์ 

คว�มสุขก็ไม่เป็นคว�มสุข มีแต่สติเป็นสภ�วะที่ดู ไม่ได้เข้�ไปเป็น

อะไรกับอ�ก�รที่เกิดขึ้นกับก�ยใจ จิตใจไม่มีอะไรครอบงำ�ได้ เป็น

อิสระ เลยไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไร 

เคยได้ยินคนพูดให้ฟังที่มีอยู่ป่�สุคะโต ก็ถือว่�คุ้มค่�แล้ว  

พูดแบบประหยัดเวล�

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ขอให้คณะเร�จงสอนให้คนเข้�ถึงคำ�ว่�นิพพ�นไวๆ ไม่เป็น 

อะไรกับอะไร คือทำ�พระนิพพ�นให้แจ้งแล้ว
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๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ไม่สนุก พูดได้ไม่ม�ก ขอบอกว่�ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน  

ไม่ต้องเป็นห่วง สังข�รร่�งก�ยก็อ่อนแอ ไม่เหมือนเดิม 

สุดยอดของก�รป่วย กลืนข้�วไม่ได้ หมอก็ผ่�ตัด ห�ยใจ 

ไม่ได้ หมอก็ผ่�ตัด อ�ศัยอ�ห�รท�งส�ยย�งเข้�สู่กระเพ�ะ ไม่มี 

คำ�ว่�รสช�ติ อ�ห�รเป็นรสอย่�งไร มีแต่ปรมัตถ์ล้วนๆ นอนอยู่ 

ก็อิ่มได้ สุดยอดแล้ว

เวล�นี้เหลือแต่ธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้สั่งสอน อ�ก�รดับ 

ไม่เหลือของรูปน�ม สี่สิบกว่�ปี มันก็คือวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง  

เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ฝึกต�มหลวงพ่อเทียนสั่งสอนไว้  

ตัวใครตัวมัน ทำ�ให้กันไม่ได้

๔ เมษายน ๒๕๕๗

ธ�ตุขันธ์เหมือล้อเกวียน ชำ�รุดม�กซ่อมไม่ขึ้น ก็อยู่ได้ด้วย

คว�มไม่เป็นอะไรกับอะไร เวล�นี้ใช้ธ�ตุขันธ์น้อยๆ เบ�ๆ นอนได้

สองท่�ตะแคงซ้�ย ขว�

๕ เมษายน ๒๕๕๗

คนป่วยบ่น เวล�นี้ธ�ตุขันธ์พึ่งได้น้อย ห�ยใจก็ได้น้อยท�ง 

ท่ออ�ห�ร ก็มีแต่อันตร�ย แต่อยู่ได้ด้วยธรรมนำ�พ�

๗ เมษายน ๒๕๕๗

ก�รอ�พ�ธในครั้งนี้ปักธงลงได้เลย เกิดจ�กก�รสู้กับไฟป่� 

หญ้�ค� ป่�พง ไม่เคยทำ�บ�ปทำ�กรรมอะไร เปลี่ยนหญ้�ค�ป่�พง 

ม�เป็นป่�ไม้น�น�พันธุ์เต็มวัด ก็ม�สู้ทุกข์ย�กกับไฟป่�เมื่ออ�ยุแก่

แล้ว ถึงต�ยไปก็ไม่ได้เสียด�ยชีวิต ก็ภูมิใจด้วยใจบริสุทธิ์

๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

หลวงพ่อจะจบชีวิตลงด้วยเสมหะ ห�ยใจไม่ได้ แม่หลวงพ่อ 

ก็เสมหะติดคอห�ยใจไม่ได้ ไม่มีใครช่วยได้ เวล�หลวงพ่ออยู่ใน 

สภ�พเช่นนั้น ห้�มปั๊มหัวใจ เวล�ดับสนิทแล้วให้ไปเอ�แพทย์ 

ประจำ�ตำ�บลบ้�นทุ่งคำ�หลวงม�ฉีดย� ป�กก็จะปิดสนิท ต�ก็ 

หลับสนิท ไม่ต้องบังสุกุล ให้แสดงธรรมแทนสวด อย่�ให้เป็น 

พิธีกรรมอะไรม�ก
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๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

พธิสีวดอภธิรรมใหส้วดแปลหรอืสวดธรรมจกัรหรอืแสดงธรรม  

ในง�นศพ ถ้�มีปัจจัย ผู้คนบริจ�ค ให้ตั้งเป็นกองทุนกรรมฐ�น มี

ง�นปฏิบัติธรรมทุกปี ค่�วิทย�กร ค่�อ�ห�ร ถว�ยพระสงฆ์ที่ม� 

ร่วมปฏิบัติ

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

สงกร�นต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนโบร�ณ ก็มีก�รให้ศีล 

ให้พรของคนเฒ่�คนแก่ หลวงพ่อก็อยู่ในวัยแก่ชร� ด้วยคว�มดีที่ 

ได้ทำ�ม�น�น ออกบวชด้วยศรัทธ�จริงๆ ไม่ได้ทำ�บ�ปกรรมอะไร  

ด้วยคุณคว�มดี บริสุทธิ์ เช่นนี้ ขอจงให้พรแก่ลูกหล�น จงมี 

คว�มสำ�เร็จในคุณคว�มดีที่ได้ตั้งใจ ปฏิบัติธรรมจนถึงธรรม 

เบื้องสูงในพระพุทธศ�สน�คือมรรคผลในช�ติปัจจุบันด้วยเทอญ

๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ชีวิตที่แปลกประหล�ด ม�ดูใครไม่เคยเห็น ห�ยใจท�งคอ  

กินอ�ห�รท�งส�ยย�ง ไม่ต้องเคี้ยว เป็นรสปรมัตถ์ หว�นเค็มไม่มี 

ไม่ต้องเคี้ยว พูดก็ไม่ได้

๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

เวล�นี้เตรียมตัวต�ยอย่�งเดียว สนุกดี

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

ขอสั่งล�ทุกๆ ท่�น ธ�ตุขันธ์คงอยู่อีกได้ไม่น�น แต่คว�ม 

เป็นกัลย�ณมิตรยังอยู่ตลอดไป

กำ�ลังใจเพร�ะเพื่อนๆ แต่ธ�ตุขันธ์ยังเป็นภ�ระต่อผู้อื่น ส่วน

จิตใจ ไม่ต้องมีใครช่วย มีสติ มีจิตดูจิตเอง ไม่มีอะไรที่จะต้องไป

เป็น เลยไม่ต้องเป็นอะไร

๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ผู้ที่เจริญสติปัฏฐ�นเห็นอ�ก�รที่เกิดขึ้นกับรูปน�ม มีแต่เห็น 

ไม่เข้�ไปเป็นอะไรๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับน�ม คือเห็นกระแส 

แห่งพระนิพพ�น แต่ถ้�ไปเป็นก็จะเสื่อม สร้�งคว�มเห็นให้เข้มแข็ง 

ก็จะถึงนิพพ�นถ�วรไม่เสื่อม
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๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สั่งล�มิตรสห�ยทุกท่�น ธ�ตุขันธ์ไม่มีวันที่จะอยู่ได้น�น  

ขอให้เป็นสติปัญญ�แทน เป็นป�กเป็นเสียงธรรม ต�มที่หลวงพ่อ 

เทียนสอน พวกเร�ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริง

เวล�นี้มีแต่ปล่อยว�ง ไม่เป็นอะไรกับอะไร

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวล�นี้ ธ�ตุขันธ์ทรุดโทรมม�ก จะพึ่งอะไรก็ไม่ได้ ออกซิเจน

ก็พึ่งไม่ได้ เครื่องกรองอ�ก�ศก็พึ่งไม่ได้แล้ว ต้องปล่อยว�ง  

อดทนต�มธรรมนำ�พ� เสมหะก็ตันคอ เชือกก็รัดคอ ก็ห�ยใจ 

ลำ�บ�กหน่อย ว่�จะเขียนหนังสือแข่งกับ อ.ไพศ�ล ก็คงเป็นไปได้ 

ย�ก ก็อยู่กับคว�มไม่เป็นอะไรกับอะไรเท่�นั้น ถ้�มีผู้เข้�ใจคำ�พูด

อย่�งนี้ ก็ไม่ต้องเป็นห่วง

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวล�นี้อยู่กับคว�มไม่เป็นอะไรกับอะไร ลูกศิษย์หลวงพ่อ 

เทียนมีธรรมนำ�พ� ไม่มีวันต�ย เร�เห็นประสบก�รณ์ตั้งแต่เห็น 

รูปน�มต�มคว�มเป็นจริง ขอให้เร�จงพ�กันปฏิบัติไป จะได้พบเห็น

อ�ก�รดับไม่เหลือของน�มรูป ๔๙ ปีที่ผ่�นม�คือวันนี้ รู้สึกตัว  

รู้สึกตัวดี
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๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

อ�รมณ์วิปัสสนู อุปกิเลส สมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆ กับ 

หลวงพ่อเทียน มีคว�มสุข มีคว�มรู้ มีปัญญ� หลวงพ่อเทียนว่�

เหมือนกบโคก ไม่เคยเจอน้ำ� พอม�เห็นน้ำ�ในกะล�เพียงน้อยนิด  

ก็ร้องเสียงลั่น นึกว่�มีน้ำ�ให้อยู่ รู้หรือไม่ว่�น้ำ�ในบึงในหนองที่ใหญ่

กว่�นี้ยังมีอยู่อีก ไม่ยอมออกจ�กน้ำ�ในกะล�เพียงน้อยนิด ก็หลง 

ไม่มีโอก�สเจอน้ำ�ในบึงในหนอง

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ใช้ปัจฉิมธรรม ตถต�ว่� มันเป็นเช่นนั้นเอง จะต�ยก็เป็น 

เช่นนั้นเอง

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ก็เจ็บไปหมด หลวงพ่อดูตัวเอง เกินกว่�ก�รรักษ� ตัวเอง 

ก็ปล่อยว�ง ให้กลับไปปล่อยว�งธ�ตุขันธ์ที่วัด ก็ตัดสินใจอย่�งนี้  

ก็คุ้มค่�แล้วที่ใช้ชีวิตม� เป็นก�รกระทำ�ของตัวเอง ง�นหนัก  

แก่เฒ่�ดับไฟป่� จนชนะไฟป่�ได้ เปลี่ยนหญ้�ค� ป่�พง เป็น 

ต้นไม้เต็มวัด สร้�งกำ�แพงล้อมวัด ๕๐๐ ไร่ ในระยะ ๒๐ ปี  

พร้อมกันกับต้นไม้เต็มวัด

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พระพุทธเจ้�ทรงสั่งสอน จงม�ถึงที่ไม่มีน้ำ�จ�กที่มีน้ำ� จงละ

ก�มเสีย เป็นผู้ไม่มีคว�มกังวล จงยินดีต่อพระนิพพ�น ก�รเข้�ไป

เป็นเสมือนคนผู้อยู่ในน้ำ� ก�รเป็นผู้ดู เสมือนกับคนผู้ขึ้นฝั่ง ก�ร 

เข้�ถึงต่อพระนิพพ�น คือไม่เข้�ไปเป็นกับอ�ก�รต่�งๆ ที่เกิดขึ้น 

กับก�ยใจ ก็คือคนผู้ขึ้นฝั่งแล้ว

๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

ยังมีโรคอะไรอีกคงจะหล�ยอย่�ง เกินกว่�ก�รรักษ� ก็อย�ก

จะกลับไปวัด ไปปลงธ�ตุขันธ์ที่วัด ยังเห็นต้นไม้ ยังเห็นนก  

กระรอก ได้ให้อ�ห�รกระรอก ไปพักที่สุคะโตยิ่งดี อ�จต่ออ�ยุ 

ได้บ้�ง

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เหนื่อยเพร�ะโรคพ�ให้เหนื่อย ส่วนจิตใจก็อยู่กับตถต�  

คว�มเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ได้เอ�คว�มเหนื่อยม�เป็นชีวิตจริง ธรรม

นำ�พ�ให้อยู่ มีแต่คว�มปล่อยว�ง บ�งครั้งก็ห�ยใจไม่ได้ ก็สนุก 

ไปกับคว�มต�ย ไม่กลัวต�ย แต่คนอื่นลำ�บ�กกับเร� เวล�นอน 

ก็อ�จไม่ได้นอน
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๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ธ�ตุขันธ์เกินกว่�ก�รรักษ� หน้�ต�มันก็เป็นเช่นนั้นเอง เวล�นี้

อยู่กับก�รปล่อยว�ง ถ้�จะสนุกกับอ�ก�รคว�มต�ยก็ได้ ถ้�จะ 

ไม่เป็นอะไรกับอะไรก็ได้ บ�งทีก็ว่�มันต�ยไปแล้ว แต่มันไม่ต�ย  

แต่ถ้�ต�ยก็ดี คนอื่นก็จะไม่ลำ�บ�กกับเร� 

ไม่เคยกลัวคว�มต�ย ไม่มีอะไรอ�ศัยได้ในธ�ตุขันธ์ เวล�นี้

เลยไม่ต้องอ�ศัยอะไร

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ก�รปฏิบัติธรรม คือก�รปล่อยว�งท�งจิต คือบำ�เพ็ญท�งจิต 

อย่�มุ่งแต่ก�รสร้�งจังหวะ ก�รปล่อยว�ง คือหัวใจของกรรมฐ�น 

หลวงพ่อเทียนเห็นคว�มคิดเหมือนคนม�ผลักข้�งหลัง จึงตั้งใจ 

ดูคว�มคิด ไม่ให้คว�มคิดหลอกได้ เห็นอ�ก�รเกิดดับของคว�มคิด 

ที่เคยถูกคว�มคิดหลอกม�น�น คือบำ�เพ็ญท�งจิต มัวแต่สร้�ง 

จังหวะ ไม่เคยดูแลคว�มคิด ถูกหลอกม�น�น  

๑๔ จังหวะม�ทีหลัง อย่�ไปลำ�ดับแต่ก�รสร้�งจังหวะ ถ้� 

ทำ�ถูกไม่น�นหลุดพ้นได้ อ.กำ�พล บำ�เพ็ญท�งจิต หลุดพ้นออกม�

จ�กคว�มคิด ออกจ�กก�รเป็นคนพิก�รทันที ขอใช้คว�มเป็น 

คนพิก�รเป็นอุปกรณ์สอนธรรม เป็นแผ่นดินไหวสำ�หรับ อ.กำ�พล  

ถึงคว�มหลุดพ้นจ�กทุกข์ทั้งปวง

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

อ.สมใจ เป็นลูกศิษย์รุ่นต้นๆ คนหนึ่งที่เคยได้ยินหลวงพ่อ

เทียนพูดเรื่องอ�ก�รเกิดดับของรูปน�ม มีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐ

กว่�ผู้มีชีวิตร้อยปี 

หลวงพ่อเทียนพูดว่�พระพุทธเจ้�ตัดผมครั้งเดียว ไม่งอกอีก 

นอกจ�กนั้นก็มีอ�รมณ์รู้ รู้โน้นรู้นี้ไปม�ก ห้�มไม่อยู่ ท่�นว่� 

อย่�งนั้น แต่ถ้�เกินอ�รมณ์ไปอ�จกล�ยเป็นวิปัสสนูได้ ดับทุกข์ 

ไม่ได้จริง เป็นคว�ยเข�กลวง ชนดะไปเลย เรียกว่�อ�รมณ์วิปัสสนู

๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗

มีแต่ก�รปล่อยว�งตะพึดตะพือไป เสมือนเจ้�พระย� 

คลองเล็ก คลองใหญ่ จะไหลลงสู่เจ้�พระย� เจ้�พระย�ก็จะนำ�พ� 

น้ำ�เหล่�นั้น ลงสู่ทะเลได้ทั้งหมด คว�มปล่อยว�งยิ่งใหญ่ขน�ด 

เจ้�พระย�
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๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

วัดป่�พุทธย�น มีง�นกิจกรรมสอนกรรมฐ�น พระวิปัสน�- 

จ�รย์ก็ได้บทเรียนม�กในก�รสอนอ�ก�รต่�งๆ ที่เกิดกับนักปฏิบัติ

ธรรม เป็นเรื่องตลกๆ ก็มี เป็นเรื่องต�ยก็มี เกิดได้จ�กก�รปฏิบัติ

ธรรม เพร�ะสอนกันจริงๆ เป็นก�รสอนแบบก�รผูกมิตรไปเลย  

ก�รสอนกันในยกต้นๆ ซึ่งมีหลวงพ่อเทียนเป็นอ�จ�รย์ใหญ่ ลูกศิษย์

ก็มีหลัก เรียนต�มพ่อก่อต�มครูจริงๆ ไม่ใช่เรียนแบบก�รจำ�เอ�

สมัยก่อน ก�รปฏิบัติธรรมก็ไปห�ปฏิบัติเอ�เอง ไม่มีก�ร 

เปิดสอนดังสมัยหลวงพ่อเทียน ก�รไปสอนธรรมต�มวัดต่�งๆ  

หลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้ไปทุกที่ เสนอไปลูกศิษย์จะพ�กันไปเอง ก�ร

สอนสมัยก่อนส�ธกเรื่องสิ่งเสพติดม�ก เรื่องบุหรี่หม�ก สิ่งเสพติด

ทั้งหล�ย จะไม่ให้มีพระอรหันต์ขี้หม�กจริงๆ แต่ก�รสอนก็มีบทเรียน

ที่ตลกๆ ก็มีม�ก

ยกตัวอย่�งหลวงพ่อก�น บวชเมื่อแก่ ม�ปฏิบัติ เกิดนิมิต 

มือติดหน้�อก ยกไม่ออก ไม่เห็นม�ทำ�วัตร ไม่เห็นม�ฉัน เร� 

ก็ต�มไปดูที่กุฏิ เห็นมือติดหน้�อกอยู่ ว่�ยกมือไม่ออก ม�ช่วยด้วย  

เร�ก็เข้�ไปห� ถ�มข้อมูลท�งบ้�น เร�ก็พูดให้ตรงกันข้�มกับคว�ม 

จริง เถียงกัน ผลที่สุดมือตัวเองก็หลุดออก

อีกหลวงพ่อเพ็ง คนอำ�เภอหนองห�ร อุดร ไหล่สองข้�ง 

ไม่ตรงกัน ท�งหนึ่งสูง ท�งหนึ่งต่ำ� ก็เกิดนิมิตเข้�ใจว่�ไหล่เสมอ 

กันแล้ว โดยเอ�เส้นด้�ยผูกใส่กิ่งไม้ เดินกลับไปกลับม�ว่�ตรงกัน

จริงๆ แต่เร�ดูยังไม่ตรงกันเลย แต่ตัวเองก็เกิดปีติอย่�งแรงว่�  

จะมีช�ว อ.หนองห�รเอ�รถม�รับไปเผยแผ่ ว่�เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และ 

จะม�รับตอนตี ๕ ก็สะพ�ยบ�ตรออกไปรออยู่หน้�วัด ก็ไม่มีใคร 

ม�รับสักคนเดียว เร�ก็เอ�กลับม� ค่อยแก้อ�รมณ์ให้ก็ห�ย  

อีกหลวงพ่อสมจิตรก็เกิดนิมิตอย่�งแรง สมัยเป็นโยมทำ� 

อะไรก็สำ�เร็จหมดทุกอย่�ง สร้�งโบสถ์สร้�งเจดีย์ใหญ่โตก็สำ�เร็จ 

หมด พอม�ปฏิบัติก็จะทำ�ให้สำ�เร็จ ก็เกิดนิมิตอย่�งแรง ว่�ตัวเอง 

ห่มจีวรเป็นดอกบัวเต็มตัว เรียกเร�ไปดูก็ไม่เห็นดอกบัวอะไร แล้ว

ท่�นก็พูดว่�อ�จ�รย์ภูมิธรรมไม่ถึงกัน จะม�สอนกันไม่ได้ บังคับ 

ให้เร�กร�บไหว้ เร�ก็ค่อยแก้ไข ก็ห�ยได้

ก�รเปิดสอนกันต�มวัดต่�งๆ ๗ วันบ้�ง ๑ เดือนบ้�ง สอน

ธรรมที่วัดธรรมเสน� จ.อุดร ก็จะเป็นกล�งแจ้ง ตั้งใหม่ ไม่มีร่ม 

อ�ศัยแต่ละปี ศ�ล� ๒ หลังพอได้ทำ�วัตรเช้�ทำ�วัตรเย็น เดินจงกรม

ต�กแดดกับหลวงพ่อบุญล้ำ�
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หลวงพ่อบุญล้ำ�นี้เป็นคนดุร้�ย พี่ช�ยเอ�ม�บวช พอบวช 

แล้วก็คิดแต่จะสึก เดินจงกรมอยู่ ม�ขอสึก บอกว่�ไม่ได้บวชเพื่อ

ปฏิบัติอะไร พี่ช�ยให้ม�บวชเฉยๆ ก็คิดแต่จะสึก เดินไปเดินม� 

ก็ม�ขอสึก เร�ก็สอนให้ดูคว�มคิด อย่�ไปเชื่อคว�มคิดเสมอไป   

เดินไปเดินก็ม�กร�บลงที่เท้�เร� พูดว่�ผมเห็นคว�มคิด ถ้�อ�จ�รย์

ให้ผมสึกผมจะฆ่�คนต�ย สึกไปแล้ว จะไปเอ�ปืนกับลูกช�ย  

ไปยิงให้มันต�ยแล้วก็จับไม่ได้ บวชไปจนแก่เฒ่� คนหนองค�ย  

เวล�ท่�นมรณภ�พก็นิมนต์ให้เป็นประธ�นในง�นเผ�ศพ

นี่คือสอนกันในท�งผูกมิตร ยังมี อ.บุญจันทร์ คนอุดร ไป

ปฏิบัติธรรมที่วัด เพ่งวิปัสน�เกิดนิมิตอย่�งแรง เดินจงกรมอยู่บน

สะพ�นลอยตลอดคืน ตำ�รวจไปพูดก็สอนตำ�รวจว่�พระอ�ทิตย์ 

จะขึ้นจะลงห้�มไม่ได้ ตำ�รวจก็นำ�ม�ส่งที่วัดสน�มใน เร�ก็พ�กลับ 

ป่�พุทธย�น ซึ่งตอนอยู่ หินลูกรังขุดย�กม�ก แล้วเร�ก็ขอให้ขุด 

สร้�งส้วม พอขุดได้สักเมตร เร�กับ อ. ว่�ไม่ถูกที่ ย้�ยใหม่ ขุดดิน 

จนเหงื่อไหลโซมเต็มตัวก็ห�ยได้ ก�รปฏิบัติธรรมก็ต้องมีหลัก 

ทำ�เรื่องย�กให้เป็นเรื่องง่�ย คือก�รปล่อยว�งท�งจิตใจ  

ก�รปล่อยว�งท�งจิตใจ สิ่งที่ผ่�นม�ก็ไม่มีค่� เปรียบเสมือน

แม่น้ำ�เจ้�พระย� คลองเล็กคลองใหญ่หล�ยส�ข� เจ้�พระย�ก็จะ 

นำ�สู่ทะเลได้ทั้งหมด ก�รปล่อยว�งไม่ต้องไปไล่พระสูตรว่� มีคว�ม

เพียรเครื่องเผ�กิเลส มีสติสัมปชัญญะ ถอนคว�มพอใจและคว�ม 

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ จิตใจก็เข้�ถึงคว�มเป็นเป็นนิพพ�น 

ชิมลองไปทันที ถ้�ปฏิบัติแล้วยังไม่เข้�ใจถึงคว�มเย็นใจได้ เร�จะ

ปฏิบัติไปทำ�ไม ยังไม่ต�ยก็ย่อมเข้�ถึงได้ ถ้�ใช้คว�มปล่อยว�งท�ง

จิตใจ ทำ�อะไรไม่สำ�เร็จ จะทำ�ไปทำ�ไม

อ.กำ�พลสอนธรรมกันในท�งจดหม�ย มีกระแสแห่งธรรมเกิด

กับอ.กำ�พล เลยให้รถที่วัดไปเอ�วีซีดีไปถ่�ยม�ให้ดู ก็ตัดสินใจ 

ไปรับม�อยู่สุคะโตทั้งส�ม แต่ก่อนก็พักอยู่กุฏิ ๑๕  บนไหล่เข�  

ต้องเข็นกันขึ้นลง อ.ทรงศิลป์ก็รีบสร้�งกุฏิให้อยู่ได้สำ�เร็จโดยไม่ช้�

เลย ก็เกิดแผ่นดินไหวกับอ.กำ�พลสองระลอก ประก�ศออกจ�ก 

คว�มเป็นคนพิก�ร ละคว�มเป็นคนพิก�ร นี้เป็นอุปกรณ์ในก�ร 

สอนธรรม ทุกข์ทั้งปวงก็หมดไปจ�กอ.กำ�พลทันที

เร�ก็ยกข�ไปว�งไว้ตักอ.กำ�พล แล้วยกออกม� ว่�มนุษย์ 

เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสุดในโลก ต่อม�ก็มีชมรมเพื่อนคุณธรรม  

คุณสินีน�ฏรับไปเป็นผู้ให้ก�รอุปก�ระ มีรถมอเตอร์ให้นั่ง มีรถตู้ 

ให้ใช้ พ�ไปสอนธรรมต่�งที่ต่�งๆ ถือได้ว่�อ.กำ�พลเป็นหนึ่งเดียว 

ในโลกนี้
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๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เร�ออกบวชด้วยศรัทธ� เร�รักวัดว�อ�ร�ม เร�สร้�งวัดเพื่อ 

ใช้ในกิจกรรมต่�งๆ แต่ก่อนเร�ยังหนุ่ม อบรมนักเรียนครั้งละ  

๕๐๐ คน และมีหล�ยโรงเรียนม�เข้�รับก�รอบรม ก็ได้ใช้ชีวิต 

อย่�งคุ้มค่�

เวล�นี้ก็หยุดรับนิมนต์ม� ๑๐ ปีแล้ว ไม่ไปฉันในบ้�น และ 

ไม่เคยไปเล่นบ้�นใคร ไม่เข้�บ้�น ขออยู่แต่ในวัด ไม่ใช่รังเกียจ 

ใครๆ เลย เร�รักชีวิตนักบวช แม้ว่�จะต�ยไปแล้วก็ยังรักชีวิต 

นักบวชอยู่ ขอห้�มเอ�รูปไปติดต�มสถ�นที่ต่�งๆ เพื่อโฆษณ�ใน 

ง�น รูปขออยู่แต่ในวัดเท่�นั้น ไม่ขอออกนอกวัดเด็ดข�ด ขออย่� 

ใช้รูปเร�ไปในท�งที่ไม่ชอบ แม้ว่�ต�ยไปแล้ว เร�ก็ยังรักชีวิตที่เคย 

ใช้ม�

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จะต้องต�ยแน่ๆ ธ�ตุขันธ์เกินกว่�ก�รรักษ�ให้ห�ยได้ แต่จะ

ช้�หรือไว ยังบอกไม่ได้ คงอยู่ได้ไม่น�นแน่นอน ขอพึ่งพ�อ�ศัย 

พระสงฆ์และญ�ติโยม ซึ่งก็ได้พึ่งพ�กันม� ได้รับคว�มอบอุ่นใจม�ก

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โสต�ยที่วัด จะต้องต�ยแน่ๆ แต่จะช้�หรือไว ยังบอกไม่ถูก  

มีอะไรก็อย�กทำ�ให้สำ�เร็จ เวล�นี้ก็มีง�นม�ก เวล�แต่ละวันก็เพื่อ

กิจกรรมรักษ�สุขภ�พ และเกี่ยวกับหมอที่ให้ก�รรักษ� ต้องพึ่งพ� 

คนอื่นต�มเวล�ที่หมอกำ�หนดไว้

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เป็นหนี้บุญคุณที่เพื่อนช่วยเหลือ ไม่รู้ว่�จะตอบแทนได้อย่�งไร 

หมู่สงฆ์ญ�ติโยมมีแต่คนดี เร�เค�รพม�ก สุขภ�พก็ไม่มีวันดีขึ้น  

ต้องประคับประคองตลอดเวล� ก�รห�ยใจก็มีปัญห� ใกล้คว�มต�ย

เข้�ม�ทุกที ก็ไม่ประม�ท จะขอต�ยที่วัด ไม่ไปต�ยที่โรงพย�บ�ล 

ที่วัดได้เห็นต้นไม้ที่เร�ปลูกเอ�ไว้ม�กม�ย แม่น้ำ�ล้มป่วย เร�ก็ 

รักษ� แผ่นดินเป็นอัมพ�ต เร�ก็รักษ� อ�ก�ศเป็นพิษ เร�ก็รักษ� 

บริเวณวัดเร�ไม่เคยใช้ส�รเคมี น้ำ�ที่ไหลจ�กช�วไร่ช�วบ้�น เร� 

ก็กันไว้ไม่ให้ไหลเข้�สระ ไปคนละท�ง

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

พวกเร� ขอให้หลวงพ่อต�ย
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ภ � ค สี่



ชีวิตในวัยเด็ก ตัวเล็กเล็ก คลุกอยู่ท้องทุ่งนา

หลวงพ่อคำาเขียน สุวณฺโณ (เหล่าชำานิ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ 

สิงห�คม พ.ศ.๒๔๗๙ ตรงกับวันพุธ แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๙ ปีชวด ที่

บ้�นหนองเรือ ตำ�บลหนองเรือ (ชื่อเดิมว่�ตำ�บลบ้�นเม็ง)

โยมพ่อชื่อ น�ยสม�น เหล่�ชำ�นิ  

โยมแม่ชื่อ น�งเฮือน เหล่�ชำ�นิ (แอมปัชฌ�ย์)

มีพี่น้อง ๗ คน คือ

น�ยเหรียญ บุญหลง (เหล่�ชำ�นิ)

น�งสุดต� แอมปัชฌ�ย์ (เหล่�ชำ�นิ)

หลวงพ่อคำ�เขียน สุวณฺโณ (เหล่�ชำ�นิ)

น�ยอำ� เหล่�ชำ�นิ

น�งเอื้อน ดวงโพธิ์ศรี (เหล่�ชำ�นิ)

สุวณฺโณ  
อัตตโนประวัติ



216 217ห ล ว ง พ่ อ ค ำ� เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

น�ยสุพล เหล่�ชำ�นิ

น�งอุบล พลเสน (เหล่�ชำ�นิ)  

อ�ชีพโยมพ่อ โยมแม่ เป็นช�วน� ๑๐๐% หลวงพ่อเกิดม� 

อยู่กับทุ่งน� เจริญเติบโตกับทุ่งน� ขี่หลังวัวหลังคว�ย กรำ�แดด  

กรำ�ฝนเป็นประจำ� ไม่เคยอยู่บ้�น มีแต่วิ่งลงทุ่งน� เลิกเรียนแล้ว 

ก็วิ่งลงทุ่งน� พี่น้องทำ�น�เคียงบ่�เคียงไหล่กัน รักกัน เพร�ะก�ร 

ทำ�น�เหน็ดเหนื่อยด้วยกัน ทำ�ไร่ทำ�น�ทำ�ให้ผูกพันกันเห็นอกเห็นใจ

กัน คนที่ทำ�ง�นด้วยกันเป็นหล�ยๆ ปีนี่ มันเห็นใจกันจริงๆ คว�ม

ทุกข์ คว�มย�ก คว�มลำ�บ�ก มันเป็นรอยของชีวิต เกิดม�อยู่กับ 

ท้องทุ่งน�ด้วยกันตลอด จนเป็นหนุ่มเป็นส�ว จนเป็นครอบเป็นครัว 

ก็ยังทำ�น� ยังช่วยกันอยู่

พอมีการศึกษา นำาพา สู่การสอนตน

เดิมหลวงพ่อเรียน ป.๑ ที่หนองเรือ พอขึ้น ป.๒ โยมพ่อ 

โยมแม่พ�ย้�ยม�ที่บ้�นหนองแก อำ�เภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

จึงย้�ยม�เรียนต่อ ป.๒ ที่โรงเรียนบ้�นหนองแก ส่วน ป.๓ ไม่ได้

เรียน เป็นโรคฝีด�ษครูให้ข้�มชั้น เลยม�เรียน ป.๔ คนเดียว ครู 

ก็มีคนเดียว บ�งครั้งครูก็ให้หลวงพ่อช่วยสอนอ่�นออกเสียงหน้�ชั้น

เป็นประจำ�

พอเรียน ป.๔ จบ หลวงพ่ออย�กเรียนต่อม�กเลย แต่ก็ 

ไม่ได้เรียนเพร�ะโยมพ่อต�ยตั้งแต่หลวงพ่ออยู่ ป.๒ ตอนโยมพ่อ 

ป่วย โยมพ่อย้�ยกลับบ้�นเก่� (หนองเรือ) พ�หลวงพ่อกลับไปด้วย 

เพร�ะบ้�นหนองแกเป็นบ้�นป่� ไม่มีหมอ ไม่มีพี่น้อง โยมพ่อ 

กลับขึ้นไปรักษ�ตัวก็เลยต�ยอยู่ที่โน้น หลวงพ่อไม่ได้เห็นเวล� 

หลวงพ่อต�ย ตอนโยมพ่อป่วยหนักหลวงพ่อกลับม�อยู่หนองแก  

โยมพ่อเป็นโรคท้องอะไรนี่แหละ ถ้�เป็นสมัยนี้โยมพ่อคงจะไม่ต�ย 

โยมแม่ก็พ�แม่สุดไปดูโยมพ่อที่หนองเรือตอนป่วยหนัก ไปอยู่ได้ 

แค่ ๓ วัน โยมพ่อก็ต�ย 

พอออก ป.๔ ก็ไม่มีใครมีแต่แม่มีแต่น้อง หลวงพ่ออย�ก 

บวชเป็นเณร อ�ยุประม�ณ ๑๔ ปี บวชแล้วเรียนตะพึดตะพือนะ 

เรียนหนังสือเก่งด้วย เรียนนวโกว�ท เรียนนักธรรม ๒–๓ ปี  

แต่สอบนักธรรมเอกไม่ได้ สอบตก สมัยนั้นเรียนให้ท่องได้หมด 

แตล่ะสตูรทอ่งไดห้มด มอี�จ�รยส์รุยีเ์ปน็ผูส้อนนกัธรรม หลวงพอ่ฝัน้

เป็นเจ้�คณะตำ�บลช่องส�มหมอ เป็นพระอุปัชฌ�ย์ 

มห�บุญเลิศพี่ช�ยหลวงพ่อบุญธรรม พี่น้องกัน ได้เรียนจบ

มห�แล้วกลับม�บ้�น เข�ฉลองกันใหญ่ คนก็ชื่นชม สรรเสริญ  

หลวงพ่อจึงสนใจ ขอไปเรียนที่วัดธ�ตุ ขอนแก่น ได้เรียนนักธรรม 

บ�ลียังเรียนไม่ได้เท่�ไร เดือนพฤษภ�คมใกล้จะเข้�พรรษ� หลวงพ่อ
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กลับม�บ้�นเพื่อจะเอ�หนังสือไปเรียน เงินก็ไม่มี ห�ขอหนังสือเรียน 

เลยแวะไปห�โยมแม่ที่บ้�น

บ้�นโยมแม่หลังเล็กๆ มุงหญ้�ค� ถ้�ฝนตกมันรั่ว นั่งอยู่กับ

โยมแม่ ฝนก็ตก โยมแม่ก็บอกว่� นี้บ้�นมันก็รั่ว หญ้�ก็มี แต่ 

ไม่มีใครมุงให้ ก็เลยบอกโยมแม่ว่� เดี๋ยวจะมุงให้เอง ให้โยมแม่ 

เป็นคนส่งหญ้�ให้ ก็เลยถอดจีวรออก ขึ้นไปมุงหญ้� แม่ก็เป็น 

คนบอกให้มัดอย่�งนั้นมัดอย่�งนี้ พอเย็นลง คนกลับจ�กไร่จ�กน� 

เห็นหลวงพ่อมุงหญ้� เข�พ�กันท้วงว่�ไม่เหม�ะสม 

โยมแม่ก็บอกว่� น�เร�ก็ไม่ต้องทำ�หรอกปีนี้ ไม่มีใครทำ�  

น้องก็จะให้เลี้ยงวัวเลี้ยงคว�ย น�ก็ปล่อยทิ้งเสีย แม่จะไปทำ�น�กับ 

พี่น้อง พี่น้องแม่มีน�เยอะ แม่ก็จะไปเป็นลูกจ้�งเข� หลวงพ่อ 

ก็คิดว่�ควรจะทำ�อย่�งไรดี น้องก็ต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงคว�ย น�เร�ก็มี

อยู่ แต่แม่ต้องไปเป็นลูกจ้�งทำ�น�ให้เข� หลวงพ่อก็เลยตัดสินใจ  

บอกโยมแม่ว่� ถ้�งั้นไม่ไปเรียนหนังสือหรอกแม่ จะสึกเสียทำ�น� 

เอง เลยสึก (ล�สิกข�) อ�ยุ ๑๗ ปี ก็เป็นพ่อน�เลยตั้งแต่นั้น 

ก�รเรียนนักธรรมได้นำ�ม�สอนตัวเอง เพร�ะว่�ไม่มีพ่อสอน 

ไม่มีใครสอน จ�กที่เรียนม�ก็สอนตัวเอง ลักษณะคนเกียจคร้�น 

เป็นอย่�งไร ลักษณะคนเกียจคร้�นมี ๒ อย่�ง มักจะว่�ร้อนนัก 

ยังไม่ทำ�ก�รง�น มักจะว่�หน�วนักยังไม่ทำ�ก�รง�น มักจะว่�เช้�นัก 

ยังไม่ทำ�ก�รง�น มักจะว่�หิวนักยังไม่ทำ�ก�รง�น ถ้�คนอ้�งลักษณะ

อย่�งนี้ถือว่�เป็นคนขี้เกียจ หลวงพ่อไม่เคยอ้�ง หลวงพ่อพย�ย�ม 

กลัวจะเป็นคนเกียจคร้�น เอ�ม�สอนตัวเอง หล�ยอย่�งที่นำ�คว�มรู้

จ�กก�รเรียนนักธรรมม�สอนตนเอง คนปอกลอกมีลักษณะอย่�งไร 

มิตรแท้มิตรเทียมเป็นอย่�งไร อบ�ยมุขเป็นอย่�งไร ตระกูลที่มั่งคั่ง

อยู่น�นไม่ได้เพร�ะเหตุใด ตระกูลที่มั่งคั่งตั้งอยู่น�นได้เพร�ะเหตุใด 

เอ�ม�สอนตัวเร� 

จ�กที่เรียนม�มันเรียนได้จำ�ได้หมดเลย หลวงพ่อมีศรัทธ�ใน

คำ�สอนของพระพุทธเจ้�ตั้งแต่บัดนั้นม� เอ�คำ�สอนของพระพุทธเจ้�

ม�สอน พ่อก็ไม่มีสอน แม่ก็ไม่มีเวล�สอน โยมแม่แค่ห�ข้�ว 

ห�ปล�ม�เลี้ยงลูกก็ไม่ไหวแล้ว แม่นี่นั่งไม่ลง (ไม่มีเวล�เลย) เวล�

ไปห�เขียดกับแม่ ก็เปิดไฟเอ�ไม้แหย่รูก็ได้กบได้เขียดแล้ว แม่ 

จะพูดเรียกร้องให้พ่อช่วยห�ไปเลี้ยงลูก ห�ไปๆ ก็พบเอ�ๆ ได้กบ 

ได้เขียดแม่ก็บอกว่� พ่อเฒ่� (ส�มี) ม�ช่วยห� พ่อเฒ่�แขก (เข� 

เรียกว่�แขกเพร�ะที่ค�งมีเคร�ม�ก)
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เมื่อเป็นพ่อนา แกร่งกล้า ขยันอดทน 

ต�แป๊ะ (น้องช�ยคนเล็ก) ขี่คว�ยไปไถน� เช้�ขึ้นม�แม่ก็ 

นึ่งข้�วแต่เช้�มัดใส่เอว น้องช�ยต�แป๊ะนี่ก็เป็นเด็กเลี้ยงคว�ย  

คว�ยมันก็หล�ยตัวเอ�ไปส่งที่น� ส่งแล้วก็วิ่งกลับบ้�นไปโรงเรียน 

ตอนเย็นเลิกโรงเรียนแล้วก็วิ่งไปเอ�คว�ย ทำ�น�กับน้องขยันขันแข็ง 

ที่วัดหนองเรือ มีรูปปั้นพระเป็นญ�ติของพ่อ พระผู้เฒ่� 

หลวงพ่อใหญ่ ตอนที่หลวงพ่อใหญ่ป่วย หลวงพ่อก็เป็นเด็กไป 

นอนเฝ้�หลวงพ่อใหญ่กับพ่อ เวล�หลวงพ่อใหญ่ต�ย หลวงพ่อ 

ก็ไปนอนเฝ้�หลวงพ่อใหญ่กับพ่อ ช�วบ้�นจึงปั้นรูปหลวงพ่อใหญ่ 

ขึ้นไว้ที่วัด เมื่อเป็นหนุ่ม จะไปปิดทอง แม่ก็บอกว่�ไปปิดทอง 

หลวงพ่อใหญ่จะอยู่ดีมีสุข หลวงพ่อก็ปิดทองที่บ่� ไปอธิษฐ�น 

ขอให้มีแรงม�กๆ จะได้แบกไม้ แบกเส� ทำ�บ้�น ทำ�เรือนนะ  

ขอให้มีแรง แข็งแรง เอ�ทองไปปิดบ่�ทั้งสองข้�ง สมัยก่อน 

ตอนไปปิดทองกำ�ลังสร้�งบ้�น สร้�งเล้� (ยุ้งข้�ว) ไม้ต้นใหญ่เท่�ไร 

ก็ไม่กลัว สมัยก่อนนะ ปิดทองหลวงพ่อใหญ่แล้วแข็งแรงม�ก  

สำ�เร็จนะ มันเป็นอุปท�นอะไรก็ไม่รู้ 

โยมแม่บอกง�นมันฆ่�หลวงพ่อ หลวงพ่อจะสูงใหญ่เหมือน 

พ่อ หลังจ�กที่หลวงพ่อสึกม� ง�นมันหนัก ทำ�ไร่ทำ�น� ทำ�บ้�น  

ทำ�เรือน ง�นฆ่� แม่ก็บ่นว่� ง�นฆ่�มันไม่โต พ่อสูง อ้วน แข็งแรง

ม�ก  โยมพ่อสูงใหญ่โต เป็นคนดี สังคมยอมรับ เป็นคน 

มีชื่อเสียง เป็นคนที่เป็นที่รักของช�วบ้�น ม�จ�กไร่จ�กน� เรียก 

คนนั้นคนนี้ เข�ตั้งให้เป็นท�ยก ประก�ศเรื่องนั้นเรื่องนี้ พูดได้ดี  

ลูกๆ ไม่มีใครเหมือนพ่อสักคน (ที่จริงหลวงพ่อขยัน และแข็งแรง 

เหมือนพ่อ) 

 

ช่วยเหลือผู้คน มากล้น เมื่อเป็นหมอธรรม

พอสึกออกม�อ�ยุ ๑๗ ปี ก็เริ่มมีน้องป่วยบ้�ง มีแม่ป่วย 

บ้�ง เวล�น้องป่วยต้องไปห�หมอ เอ�ตะเกียงไปห�หมอ เรียก 

หมอม�เป่� บ�งทีไปเรียกหมอก็ไม่ค่อยม� แม่ก็ป่วย หล�น 

ก็ม�ป่วย ลูกแม่สุด (พี่ส�วหลวงพ่อ) ป่วยแล้วต�ยด้วย เข�เอ� 

หมอลำ�ม�รำ�ว่�ผีน�ม�ขอ ผีน�ม�ทำ� มันจะเอ�ไปเลี้ยงช้�งเลี้ยงม้�  

ผีมันรัก ขอเท่�ไรผีก็ไม่ให้ก็ไม่ห�ย หลวงพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้  

โกรธ เป่�แคนอยู่ ขอยังไงก็ไม่ให้ ทุบแคนเลย ทุบแคนลงกับพื้น  

ก็ร้องไห้เสียใจ แล้วก็เตะค�ย (เครื่องบูช�) หมอลำ� เตะลงบ้�น 

ไปเลย หมอลำ�ห�ยไปไหนไม่รู้ ไม่น�นหล�นก็ม�ต�ย

พอหล�นต�ยคิดว่�เป็นศัตรูกันแล้วกับผีนี่ จะไปเรียนค�ถ�

อ�คมไล่ผีดู อ�ยุ ๑๗ ปี เริ่มเรียนแล้ว เรียนหล�ยอย่�ง ไป 

บ้�นเก่� (หนองเรือ) พี่น้องก็ให้เรียนอันนั้นอันนี้ เข�ว่�ผมเรียน 
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ค�ถ�ได้ดี ศักดิ์สิทธิ์ เข�ดูจ�กอะไรก็ไม่รู้นะ แล้วก็ม�เรียนกับ 

อ�จ�รย์กรม บ้�นหนองแก เป็นหมอค�ถ� หมอน้ำ�มนต์ หมอไล่ผี 

แล้วก็ไล่ได้จริงๆ

หลวงพ่อเรียนแล้วใครๆ ก็ให้รักษ� ช่วยรักษ� เข�เรียก 

หมอธรรมน้อย เวล�ไปไหนผู้เฒ่�ผู้แก่ก็ม�กร�บม�ไหว้ หลวงพ่อ 

ก็บอกอย่�กร�บอย่�ไหว้พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ เป็นลูกเป็นหล�น  

สมัยก่อนมันไม่มีหมอ เอ�คนออกลูก คนเจ็บไข้ เป็นหมอเดินเท้� 

แล้วมันก็พอใจได้ไปช่วยคนป่วย เป็นง�นเป็นอ�ชีพ ไม่ได้เรียกร้อง

เงินทอง เป็นหมอทำ�คลอดหล�นหล�ยคน อย่�งแม่สุดนี่ แม่สุด

ออกลูกไม่เคยไปเรียกใครหรอก ออกด้วยกันกับผมกับแม่เท่�นั้น  

ไม่ต้องไปออก (คลอด) กับใคร แล้วก็คุ้มครองครอบครัว

ศีลสมาธิ นำาทาง สร้างนิสสัย

หลังจ�กเกณฑ์ทห�รอ�ยุ ๒๑ ปี หลวงพ่อได้บวชเป็นพระ 

อยู่ ๑ เดือน แล้วก็สึก (ล�สิกข�) ออกม�แต่งง�น แต่ก็ยังคง 

มีศรัทธ�ทำ�ต�มคำ�สอนอยู่ เมื่อตอนเรียนหมอธรรมก็ได้เรียน 

ทำ�สม�ธิ ภ�วน�พุทโธ อ�จ�รย์กรมเป็นผู้สอน เป็นฆร�ว�สนะ  

ก็ทำ�อยู่เป็นประจำ� เพร�ะว่�ถ้�หมอธรรมไม่มีสม�ธิ ค�ถ�ก็จะไม่

ศักดิ์สิทธิ์ รักษ�โรคก็จะไม่ห�ย ตอนนั้นก็มั่นใจอย่�งนั้น บ�งวัน 

อยู่ท้องน�ใจมันจะสงบ พอกลับม�บ้�นเข้�ห้องพระมันนิ่งเลย สงบ

เลย แต่ต้องระมัดระวัง ประคองรักษ�ไว้

อ�นิสงส์ของก�รฝึกสมถะมันก็มีเหมือนกัน ทำ�ให้เร�มี 

ปร�กฏก�รณ์ มีประสบก�รณ์หล�ยๆ อย่�ง รักษ�คนป่วยห�ย 

บ�งทีก็ทำ�น�ยท�ยทักถูก ไม่เก้อเขิน ไปท�งไหนก็เหมือนมีเทวด�

รักษ�ตลอดเวล� จะคิดไม่ดีก็ไม่ได้ อ�ยเทวด� มีคว�มรู้สึกแบบ 

ดี ๆ  หล�ยอย่�ง แต่ถ้�วันไหนใจไม่ดีก็ทำ�สม�ธิย�ก วันไหนโกรธ 

ให้น้อง โกรธให้วัวคว�ย ก็ทำ�สม�ธิได้ย�ก

หลวงพ่อถือศีล ๕ อยู่ประจำ� ศีล ๕ ต้องบริสุทธิ์ ถ้�วันไหน

เป็นวันพระก็จะถือศีลอุโบสถ (ศีล ๘) เหมือนกับพระ ผมยังว่� 

ผมดีกว่�พระอีกในสมัยก่อน มีศีลต้องถนอม ไม่โกรธ ไม่เกลียด  

ไม่อ�ฆ�ตม�ดร้�ยผู้ใด ครั้งหนึ่งมีคนม�ขโมยคว�ยไปหมด ๗ ตัว 

หมดคอกเลย หลวงพ่อก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไร คิดแต่ว่�ห�ยแล้ว 

ก็ห�ม�ใหม่ หรือบ�งทีไถน�เห็นปล� เห็นกบ ก็จะเอ�เท้�เหยียบๆ 

ปิดไว้ไม่ให้ใครเห็น แต่บ�งคนก็ฉล�ด ชอบสังเกตหลวงพ่อ ถ้� 

เห็นหลวงพ่อเอ�เท้�เหยียบกลบอะไร ก็จะรู้ว่�มีปล�มีกบ 

อันหนึ่งที่หลวงพ่อกลัวม�กที่สุด คือกลัวบ�ป ก�รทำ�ดีถือว่�

ทำ�ได้สำ�เร็จ มั่นใจ แต่ว่�สิ่งที่ไม่มั่นใจคือ กลัวบ�ป ไม่รู้จักบ�ป  

อย�กได้บุญไม่รู้จักบุญ นี่มันเป็นก�รบ้�นที่เร�คิดกัน ทำ�บุญก็ไม่ 
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รู้จักบุญ กลัวบ�ปก็ไม่รู้จักบ�ป แต่ว่�ไม่ทำ�ชั่ว แต่ยังกลัวบ�ป  

กลัวตกนรก พ่อแม่สอนตั้งแต่เป็นเด็ก เรื่องบุญเรื่องบ�ป ทำ�อะไร

ไม่ดีลงไป กลัวบ�ป ไปลักของเข�ก็กลัวบ�ป ไปฆ่�สัตว์ตัดชีวิต 

ก็กลัวบ�ป เห็นนกน้อย เล่นนกน้อยก็กลัวบ�ป ก็พูดกันแต่เรื่อง 

กลัวบ�ป แม่ก็สอนเรื่องกลัวบ�ป อย่�ไปทำ�นะมันเป็นบ�ป  

ปัญห�นี่ทำ�ให้คิดเรื่องบวช

เป็นปัจจัย พบ (หลวงพ่อ) เทียน ผู้ชี้นำา

พอดีมีคนบ้�นหนองแก เคยไปบวชอยู่ที่เมืองเลย วัดป่� 

พุทธย�น พอสึกออกม� กลับบ้�น แล้วเข�ก็ไปอ�บน้ำ�จึงพบกัน  

ก็ถ�มเข� เข�ก็ว่�มีหลวงพ่อองค์หนึ่ง หลวงพ่อเทียน อยู่เมืองเลย 

สอนกรรมฐ�น จะรู้จักบุญ รู้จักบ�ป รู้จักศ�สน� รู้จักพุทธศ�สน� 

ก็ได้ยินอยู่ ๒-๓ ปีก่อนจะไปห�หลวงพ่อเทียน ก็พอดีหลวงพ่อ

บุญธรรมซึ่งเป็นญ�ติกัน ก็ไปบวชระหว่�งปีนั้น มันก็เลยจูงใจ 

ม�กเลย บอกครอบครัวว่�จะไปปฏิบัติธรรม น�ยนวย (ลูกช�ย 

หลวงพ่อ) ยังไม่เกิดยังอยู่ในท้องอยู่เลย ก็เลยขอไปปฏิบัติธรรม  

(เดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๑๐) 

ไปแล้วหลวงพ่อเทียนก็บอกให้ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเทียน 

ก็สอน ผมก็ยังมีทิฏฐิม�นะ ผมก็เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกัน  

ทำ�แบบพุทโธ หลวงพ่อเทียนสอนแบบสร้�งจังหวะ มันก็ไม่ยอมรับ 

ก็เอ�วิธีก�รของเร�ไปสอดแทรกลองดู หลวงพ่อเทียนก็ว่�เอ�ทิ้ง 

แล้ว พูดเรื่องคว�มสงบ ค�ถ�อ�คม ไสยศ�สตร์ต่�งๆ หลวงพ่อ 

เทียนก็ว่�เอ�ทิ้งแล้ว หลวงพ่อเทียนก็คุยม�กเลย เล่�ค�ถ�อยู่ยง

คงกระพัน ค�ถ�นั้นค�ถ�นี้ให้เร�ฟัง

หลวงพ่อเทียนว่� คว�มสุขหรือ คุณเคยมีผู้หญิงม�นอน 

ด้วยคืนละ ๕ คน ๑๐ คนไหม ถ้�เรียกว่�คว�มสุข คุณมีลูก 

มีเมีย หลวงพ่อเทียนว่� ห�เงินสิบ เงินพันห�ย�ก ห�เงินหมื่น  

เงินแสนห�ง่�ย หลวงพ่อเทียนก็คุยให้ฟัง ก็ตั้งใจปฏิบัติ

ปฏิบัติไปแล้วมันก็สู้กัน สร้�งจังหวะไปๆ มันกลับม�นั่ง 

สม�ธิ มีพ่อใหญ่เม่� เป็นโยมผู้เฒ่� ผมก็เป็นหนุ่มๆ ไปนั่งปฏิบัติ

ธรรมด้วยกันในป่� นั่งสงบอยู่ ผู้ใหญ่เม่�ก็ม�บอกไปนั่งต�ยอยู่นั่น

แล้ว ม�เฮ็ด (สร้�ง) จังหวะนี่ ไปนั่งหลับต�อยู่มันบ่ฮู้ (ไม่รู้) หรอก 

ทำ�อย่�งนี้ ๆ  (สร้�งจังหวะ) ยังคิดถึงพ่อใหญ่เม่�อยู่ทุกวันนี้

มีเณรน้อยม�ถ�ม อ้�ยๆ (พี่ๆ) เจ้�ฮู้จักรูปฮู้จักน�มบ่... 

โอ๊ย! บ่ฮู้จักดอก

ข่อยเฮ็ด ๗ มื้อท่อนั่น (ผมทำ�แค่ ๗ วัน เท่�นั้น) ข่อยฮู้จัก

รูปฮู้จักน�มแล้ว จั่งใด๋เจ้�คือขี้ฮ้�ยแท้ (ทำ�ไมคุณจึงโง่จัง)
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หลวงพ่อกลัวเณร เห็นเณรก็อย�กกร�บไหว้แล้ว เดินจงกรม 

ดี๊ดี กลัวเณรว่�ไม่รู้จักรูป ไม่รู้จักน�ม ม�ตัดสินใจใหม่ เดิน 

จงกรมอยู่ใต้ต้นข่�ขี้หมู

ตอนไม่รู้จักนี่ ไปถ�มหลวงพ่อเทียนว่� ผู้ที่ม�ปฏิบัติกับ 

หลวงพ่อนี่ไม่รู้อะไรมีไหม? 

หลวงพ่อเทียนบอกว่� ไม่มี

ถ้�อย่�งนั้น คงเป็นผมนี่แหละที่ไม่รู้อะไร

หลวงพ่อเทียนเดินม�จับมือเลยนะ ถ�มว่� เอ�จริงไหม? ถ้�

คุณเอ�จริงสัญญ�กันก็ได้ คุณทำ�ง�นได้เงินเดือนละเท่�ไหร่? 

เดือนละ ๑,๐๐๐ บ�ทครับหลวงพ่อ สมัยก่อนเดือนละพัน 

ก็เยอะนะ

ถ้�คุณปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่ง ถ้�ไม่รู้อะไรนี่ จับมือกัน 

เลย เอ�เงินพันไป แต่ต้องทำ�จริงๆ นะ ทำ�เหมือนหลวงพ่อนะ

ก็เริ่มเอ�จริงแล้ว สร้�งจังหวะ เดินจงกรม เข้�ใจรูป เข้�ใจ

น�ม เดือนหนึ่งพอดี
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รู้รูปนาม จึงออกบวช ประกาศธรรม

พอเข้�ใจรูปน�มแล้ว อย�กบวช อย�กสอนคน พ่อก็ไม่เคย

สอน แม่ก็ไม่เคยสอน คิดอย�กสอนแม่ อดไม่ได้หรอก จึง 

กลับบ้�น

พอกลับบ้�น ลูกก็จะออก (คลอด) พอดี ก็ม�ทำ�คลอด 

น�ยนวย ดูแลเมียอย่�งดี น�ยนวยนี่เกิดม� มันคิดรักลูกรักเมีย 

เป็นปกติ รักแบบอะไรก็ไม่รู้ แล้วมันก็เห็นไตรลักษณ์เลือนๆ ล�งๆ 

ว่� คว�มรักมันก็ไม่เที่ยงหรอกนะ ลูกนี่มันก็ไม่เที่ยง เมียมันก็ 

ไม่เที่ยง มันคิดแบบนั้นนะ คว�มรักมันก็เป็นทุกข์ด้วยนะ โอ้!  

มันอะไรหนอ คิดไป คิดม�

แต่คิดอย�กบวชม�ก คิดอย�กไปอยู่วัด คิดถึงก�รปฏิบัติ  

ก็มีแต่คนห้�มไม่ให้บวช พี่ๆ น้องๆ ก็ห�ว่�เร�หมดคว�มส�ม�รถ 

เป็นคนขี้แพ้ ต�แป๊ะนี่อ�ยคน โอ๊ย! ไม่ให้บวชเลย อ�ยคน พี่น้อง

เข�ก็อ�ยไม่อย�กให้บวช ไม่มีใครเห็นด้วยเลย แม่ก็ไม่อย�กให้ 

บวช แม่ยิ่งห้�มใหญ่ แม่ก็หวังพึ่งเร� ลูกคนอื่นก็ไม่ได้หวังพึ่งเข�

ดอก ถ้�ไปบวชก็เหมือนไปต�ยนั่นแหละ โอย! ไม่ใช่คว�มจริง 

ไม่ต�ย หลวงพ่อว่� ให้มีลูกบวชเป็นพระสักคนหนึ่งก็ดีนะ ไปๆ  

ม�ๆ แม่ก็เลยอนุญ�ตให้บวช ญ�ติท�งเมียก็ม�ห้�ม ห้�มก็ไม่ฟัง  

ห้�มก็ไม่อยู่แล้ว

พอเดือน ๑๐ เดือนตุล�คม อย�กบวชจริงๆ หลวงพ่อเทียน

ก็ไม่อย�กให้บวช บอกว่� บวช ไม่บวช ก็ไม่เป็นไร แต่ก็บวชกับ 

หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเทียนก็พ�ไปห�เจ้�คณะจังหวัดเลย พ�ไป

บวช จึงได้บวชเมื่อวันที่ ๑๗ ตุล�คม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีพระ 

ร�ชวีรมุนีเจ้�คณะจังหวัดเลย เป็นพระอุปัชฌ�ย์ ท่�นเป็นผู้มี 

คว�มรู้แตกฉ�นภ�ษ� เป็นนักปร�ชญ์ เทศน์แจงธรรมะ อุปัชฌ�ย์ 

ไม่บอกอนุศ�สน์เลย พอบวชเสร็จ แล้วบอกให้ไปสอนอนุศ�สน์ 

กันเอง หลวงพ่ออุปัชฌ�ย์ก็มั่นใจในหลวงพ่อเทียน

พอได้บวชก็ดีใจ กลัวว่�จะไม่ทันศ�สน� กลัวว่�จะไม่มีใคร

สอน ตั้งใจบวชเพื่อจะม�พูดเรื่องนี้ เห็นหลวงพ่อเทียนสอนเร�ให้ 

รู้จักรูปรู้จักน�ม แล้วก็อย�กสอนคนอื่นให้รู้จ้กรูปรู้จักน�ม มัน 

ลึกซึ้ง เห็นคุณค่�ม�กตอนหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้จักรูปธรรม 

น�มธรรม รู้จ�กหลวงพ่อเทียนหมดเปลือกเลย ขยันแล้วบัดนี้  

ขยันสอนตนเอง ทั้งสอนคนอื่น
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พร้อมกระทำา นำาตน พ้นทุกข์เอย

หลวงพ่อเทียนท่�นชอบสอนแบบเซน ไม่ได้เทศน์สอนอะไร

ม�กม�ย แต่ท่�นชอบม�สอนตัวต่อตัว เช่นมีวันหนึ่ง ขณะหลวงพ่อ

นั่งสร้�งจังหวะอยู่ในกุฏิ หลวงพ่อเดินม�แล้วถ�มว่�

“อยู่ที่นี้ไหม” 

“อยู่ครับหลวงพ่อ” 

“แล้วทำ�อะไรอยู่?”

“สร้�งจังหวะครับ”

“เห็นข้�งนอกทั้งข้�งในไหม?”

“ไม่เห็นข้�งนอกครับ เห็นแต่ข้�งใน” 

“ถ้�อย�กเห็นข้�งนอกทำ�อย่�งไร?”

“เปิดประตูออกครับ”

“เอ้�! ลองเปิดประตูออกม�ดูซิ”

พอเปดิประตูออกม� หลวงพ่อเทียนบอกว�่ “ให้เหน็ทั้งข�้งนอก

ทั้งข้�งในนะ อย่�ให้เห็นแต่ข้�งนอกและอย่�ให้เห็นแต่ข้�งใน ดู 

ตรงกล�งๆ นี้นะ” พูดเสร็จท่�นก็เดินไปกุฏิอื่นต่อ

หลวงพ่อก็เข้�ใจว่�ท่�นสอนเร�ให้เร�ดูก�ย ดูใจอย่�งนี้ ก�ร

บำ�เพ็ญท�งจิตต้องทำ�อย่�งนี้

ก�รปฏิบัติธรรม เมื่อมันไปถูกท�ง มันก็ทำ�เอ�ๆ เหมือนกับ

นักเรียนที่มีเกรดดี มันสนับสนุน มันไม่ถอยหลังหรอก เมื่อเกรด 

มันดีแล้ว มันไปของมันเอง รู้จักรูปรู้จักน�ม รูปน�มมันก็พ�ไป  

มันเป็นศีล สม�ธิ ปัญญ� ศีล สม�ธิ ปัญญ� มันก็เป็นศีลอันยิ่ง 

สม�ธิอันยิ่ง ปัญญ�อันยิ่ง มันก็พ�ไป ถ้�ทำ�ถูก มันไม่ถอยหลัง 

ไม่เสื่อม

คนเข�ก็คุยกันว่�ธรรมมันเสื่อม ธรรมมันแตก หลวงพ่อ 

ก็มั่นใจ มันเป็นไปไม่ได้ ตอนนั้นมีนักปฏิบัติเป็นวิปัสสนู เป็น 

วิปล�สเยอะ บ�งคนก็ร้องห่มร้องไห้ สมัยก่อนเอ�จริงเอ�จัง ผมก็

บอกกับหลวงพ่อว่�ผมไม่เป็นอย่�งนั้นดอกหลวงพ่อ มั่นใจ เพร�ะ

คนมีสติจะเป็นอย่�งนั้นได้อย่�งไร คนมีคว�มรู้สึกตัวมันไม่หลง  

เข�หลงเข�ไม่รู้ ก็ไปช่วยแก้อ�รมณ์ เวล�ใครเป็นอะไรก็มักจะ 

ไปก่อน ชอบรับผิดชอบ สมัยก่อนรับผิดชอบหมู่คณะ หลวงพ่อ 

เทียนอยู่ หลวงพ่อเทียนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร คือมันรับผิดชอบใน 

ก�รปฏิบัติธรรม
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ก�รปฏิบัติธรรมนี้ มันไม่มีอะไร พอเห็นรูปน�มแล้ว รูปน�ม

มันก็สอนนั้นแหละ มันก็เป็นธรรมช�ติ เป็นอ�ก�ร ธรรมช�ติ 

อ�ก�รต่�งๆ ที่เกิดขึ้นกับรูปกับน�ม มันตกอยู่ในสภ�พคว�มไม่เที่ยง 

คว�มเป็นทุกข์ คว�มไม่ใช่ตัวตน มันก็เห็นแต่สิ่งเหล่�นี้มันแสดง  

แต่ที่โชว์ม�กที่สุด คือขันธ์ ๕ รูป เวทน� สัญญ� สังข�ร วิญญ�ณ 

ขันธ์นี่มันโชว์ มันแสดง ก็เลยม�สนใจเรื่องขันธ์ ๕ ตัวนี้และ 

อันอื่นก็ไม่มีคว�มสงสัยแล้ว บ�ป บุญ ศ�สน� พุทธศ�สน�  

รูปธรรม น�มธรรม สมมติ บัญญัติ วัตถุ อ�ก�รต่�งๆ รู้หมด  

รู้ครบ รู้ถ้วนในชีวิตจิตใจ เรื่องคำ�สอน เรื่องศีล เรื่องสม�ธิ  

เรื่องปัญญ� เรื่องมรรค เรื่องผลต่�งๆ แต่ว่�มันโชว์อยู่แต่ขันธ์ ๕  

รูป เวทน� สัญญ� สังข�ร วิญญ�ณ ดูไปดูม� มันก็เลยไม่มี  

หมดตัวเลย 

เหมือนกับว่�ผมว่� มันเป็นแก้วแตก ผมพูดแบบภ�ษ� 

ผมนะ หลวงพ่อเทียนว่�เชือกมันข�ด ผมไม่ได้พูดว่�เหมือน 

เชือกข�ด ผมว่�แก้วแตก ดูไปดูม� มันหลุดออก แตกแล้วยัง 

เสียด�ย ไปจับขันธ์ ๕ เอ�ม�ต่อกัน ต่อกันมันก็ไม่เป็นแก้ว 

เหมือนเดิม เพร�ะมันแตกแล้ว มันใช้ไม่ได้แล้ว ก็เวล�มันใช้ไม่ได้

แล้ว มันเหมือนหมดเนื้อหมดตัวไปทำ�นองนั้น หมดเนื้อหมดตัว 

ไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ 

เวล�นั้นเป็นเวล�ฉันเพล ก็ไปฉันเพล นั่งพ� (สำ�รับ) เดียว 

กับหลวงพ่อเทียน ก็ฉันเล่นๆ ไป ฉันเสร็จแล้วก็คุยกัน 

หลวงพ่อเทียนว่� “เป็นอย่�งไรบ้�ง” 

“ผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับหลวงพ่อ ขันธ์ ๕ มันแตก 

กระจุยกระจ�ย” 

“แล้วไปยังไง”

“ผมก็ยังเอ�ขันธ์ ๕ ม�ต่อกัน กองไว้มันก็ใช้ไม่ได้ รูปเป็น 

ทุกข์ เวทน�เป็นทุกข์ สัญญ�เป็นทุกข์ สังข�รเป็นทุกข์ วิญญ�ณ 

เป็นทุกข์ มันก็รู้เรื่องนี้ ทำ�ยังไงจะให้มันเป็นสุขในขันธ์ ๕ มัน 

ก็ไม่มี”

หลวงพ่อเทียนก็บอกว่� “ต้องกลับม� อย่�ไปอยู่ตรงนั้น  

ต้องกลับม� เข้�ห�ตัวนี้ เข้�ออกให้เป็น”

ผมก็ไปลูบคลำ�อยู่ตรงนั้น พอหลวงพ่อเทียนแนะนำ� ผม 

ก็ม�ทำ�อีก มันก็ไม่มีอะไร แต่ผมไม่ได้พูดว่�เชือกข�ด หลวงพ่อ 

เทียนก็เข้�ใจ

ผมว่�แก้วมันแตก คือขันธ์มันแตก ขันธ์มันไม่มี มันไม่มี 

คว�มหม�ยอะไร รูป เวทน� สัญญ� สังข�ร วิญญ�ณ นี่มันไม่ได้ 

ยิ่งใหญ่อะไร เอ�ม�ต่อกันมันก็ไม่เป็นกอง มันดับขันธ์ ขันธ์ ๕  
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ไม่มีประโยชน์ที่จะเอ�ม�เป็นอุป�ท�น ก็เหมือนเร�สวดนั่นแหละ  

ว่�โดยย่ออุป�ท�นขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ พระพุทธเจ้�สั่งสอนส�วก 

ทั้งหล�ยเช่นนี้เป็นส่วนม�ก สงฆ์ส�วกทั้งหล�ยก็รู้เช่นนี้เป็นส่วนม�ก 

ก็เหมือนกันนั่นแหละ ว่�โดยย่อมีเท่�นี้

ถ้�นี้มันไม่มีแล้ว จะทำ�อะไรอีก ไม่รู้จะทำ�อะไรแล้ว ผมก็ 

บอก อ้�ว! มันเป็นอย่�งนี้หรือ ทำ�อะไรมันก็ไม่มีอะไร ผมก็พูดว่� 

ไม่มี ไม่เป็นอะไร ปฏิบัติปีที่ ๓ ส�มปี

หลวงพ่อเทียนก็ไปพูดอะไรให้พระฟังตอนนั้นนะว่� เพชร 

เกิดขึ้นแล้วในวัดป่�พุทธย�น ทองคำ�เกิดขึ้นแล้วในวัดป่�พุทธย�น

หลวงพ่อเทียนจะใช้อะไรเร� หลวงพ่อเทียนจะให้เร�ทำ�อะไร 

เร�จะเชื่อหลวงพ่อเทียน ก็ไปถ�มหลวงพ่อเทียนเลยว่� ”หลวงพ่อ 

จะให้ผมทำ�อะไร„ ท่�นจึงตอบว่� ”ถ้�สภ�วธรรมที่เกิดขึ้นนี้จริง  

ก็ช่วยกันสอนต่อไป ช่วยกันพูด ช่วยสอนคน ไม่ได้ใช้ให้ทำ�อะไร„

คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันสอน

ที่จริงตั้งแต่รู้ธรรมะใหม่ๆ หลวงพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ พ่อ 

แม่ก็เลี้ยงเร�ม� ธรรมช�ติที่สร้�งโลกให้คนเกิดม�จนกระทั่งยอม 

ให้มีก�รตั้งครรภ์ พร้อมทุกข์ย�ก เพื่อให้คนเกิดม�รู้เรื่องนี้ ถ้� 

คนเกิดม�รู้เรื่องนี้ ก็เรียกว่�ธรรมช�ติสร้�งโลกม�เพื่อม�รู้เรื่องนี้ 

ก็สมแล้ว ถ้�ลูกไม่รู้ก็ต้องเวียนว่�ยต�ยเกิดอีก จึงให้เรียนรู้ก�ร 

เกิดม�เพื่อไม่เกิดอีก ก็รู้เท่�นั้น คิดเท่�นั้น

พอเข้�ใจเรื่องนี้ก็ไปห�โยมแม่เป็นคนแรกเลย บังคับแม่ 

เลยนะ โยมแม่ไม่เคยนอนป่�ช้�เลย หลวงพ่อก็ไปบังคับ ท่�น 

ก็บอกว่�จะให้ไปได้อย่�งไร เกิดม�ไม่เคยนอนป่�ช้� ก็ห�เพื่อนให้ 

โยมแม่คนหนึ่ง คือโยมแม่ของหลวงพ่อบุญธรรมเพร�ะเป็นญ�ติกัน 

ไปบังคับให้โยมแม่นอนป่�ช้� และก็ชวนผู้ใหญ่บ้�นซึ่งเป็นญ�ติของ

พวกท�งบ้�นนะ เอ�ไปฝึกหัด นึกว่�จะเป็นเหมือนหลวงพ่อ พอ 

เอ�เข้�จริงๆ กลับไม่เป็น

ทีแรกหลวงพ่ออย�กให้คนทั้งหมดอยู่ในกำ�มือหลวงพ่อ สอน

ให้คนรู้เลยทั้งหมด มันต้องเป็นกันอย่�งนี้เหมือนกันทุกคน ถ้� 

ไม่เป็นอย่�งนี้มันไม่ถูก หน้�ที่ของคนเร�มันต้องม�นี่ มันเป็น 

สูตรสำ�เร็จ ม�เลย ถ้�ไปที่อื่นมันไม่ถูก มันต้องเป็นหน้�ที่มนุษย์ 

ที่จะม�รู้เรื่องนี้

สำ�หรับแม่แล้ว หลวงพ่อถือว่�เป็นผู้ที่สำ�คัญที่สุด ก็สอน 

จนรู้รูปรู้น�ม และหลวงพ่อก็ได้สอนแม่กระทั่งหมดลมห�ยใจ ท่�น

ก็ต�ยแล้วเมื่อปี ๒๕๓๔ (๖ สิงห�คม) อ�ยุได้ ๘๔ ปี
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ตั้งแต่บวชหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่�พุทธย�นกับหลวงพ่อเทียน  

แล้วพอจะเข้�พรรษ�ปีใหม่ (ปี ๒๕๑๑) หลวงพ่อเทียนท่�นให้ไป 

อยู่ที่บ้�นท่�น บ้�นบุฮม เรียกหลวงพ่อ จ�รย์ๆ เหม�ะที่จะไปอยู่ที่

บ้�นบุฮม ไปอยู่บ้�นหลวงพ่อเทียน ที่นี่มีแต่นักธรรมะ พอไป 

เข้�พรรษ� ทำ�วัตรจบโยมอ�ร�ธน�ให้แสดงธรรม พอใจม�ก เข� 

เหน็เร�เทศนเ์ปน็ เข�กน็มินตไ์ปทำ�บญุบ�้นนัน้บ�้นนี ้ วธิกี�รเผยแผ่

ของคนบ้�นบุฮมนะ นัดกันไปทำ�บุญตักบ�ตรบ้�นนั้น วันพระหน้�

นัดไปทำ�บุญอีกบ้�นหนึ่ง แล้วก็ให้เร�เทศน์ให้ช�วบ้�นฟัง

สมัยก่อน ผมกับหลวงพ่อเทียน และเพื่อนอีกหล�ยรูป 

ก็ช่วยกัน ไปบ้�นบุฮม หนองแก ม�บ้�นคอนสวรรค์ บ้�นโคกสูง 

บ้�นห้วย หล�ยบ้�น หรือบ�งทีหลวงพ่อเทียนท่�นก็ไปคนเดียว  

หลวงพ่อเทียนนี่ ผมยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของท่�นนะ ท่�นอ�ยุ ๗๐ ปี 

ยังขยันกว่�เร� ยังธุดงค์นะ ยังไปเที่ยวล�ว ยังไปเที่ยวสวนโมกข์ 

ไม่มีรถมีร�เหมือนเร�นะ

ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเทียนเดินธุดงค์จ�กเมืองล�ว ม�แวะพักที่

ขอนแก่น ม�เห็นวัดโมกข์ (วัดโมกขวน�ร�ม) มีหลวงต�องค์หนึ่ง 

อยู่ที่นั่น ก็เลยแวะพัก พอมีคนม�ส่งข้�วส่งน้ำ�ก็สอนธรรมะ  

หลวงพ่อเทียนก็บอกว่� เห็นวัดโมกข์เป็นศูนย์กล�งภ�คอีส�น  

โยมก็สนใจปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเทียนก็เลยกลับไปห�พวกเร� 

ที่ป่�พุทธย�น ก็ไปเล่�เรื่องวัดโมกข์ให้พวกเร�ฟัง มันเป็น 

ส่วนกล�ง ไปไหนม�ไหนได้สะดวก สมควรที่จะเป็นสำ�นักปฏิบัติ

ธรรม ไปดูสถ�นที่มันเป็นไปได้ ท่�นก็ชวน ”อ�จ�รย์เขียนไป 

ด้วยกัน„ ตกลงม�กับหลวงพ่อเทียน ๓-๔ รูป มีอ�จ�รย์วีระ  

อ�จ�รย์สมหม�ย

ตอนสร้�งวัดโมกข์ใหม่ๆ พระไม่มีกุฏิที่จะอยู่ สมัยนั้น 

ขอนแก่นสร้�งเมืองใหม่ๆ (ปี ๒๕๑๒) บ้�นไม้เก่�ๆ เข�ยกให้เร�  

ก็ไปเลือกม�สร้�งกุฏิ ทำ�ให้องค์นั้นทำ�ให้องค์นี้ ก็ป่วย ๒-๓ วัน  

พระก็บอกให้ฉีดย� หลวงพ่อก็ไม่ยอมฉีด ให้พักสักหน่อยคงห�ย  

พระก็ไม่เชื่อ ก็ไปสั่งย�ไพร�น�กับเลโซซินม�บวก (ผสม) คนหนึ่ง 

สั่ง อ�จ�รย์ทองม�บวก อ�จ�รย์ประสิทธิ์ฉีดเข้�เส้น (ที่จริงต้อง 

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อ) หลวงพ่อก็ว่�เหนื่อย พอพูดจบก็ไม่รู้เรื่องจ�ก 

บ่�ย ๓ โมงเย็น ถึงตี ๕ วันรุ่งขึ้น ม�รู้ตัวมองเห็นเตียงเป็นแถว  

โอ้! เร�อยู่โรงพย�บ�ลนี่ พอตื่นขึ้นม�มีพระม�ถ�มว่�เป็นอย่�งไรบ้�ง 

โอ้! ต�ยตั้งแต่เมื่อว�น (หมดสติ) ก็จับหัวดู เจ็บหัวก็ถ�มพระ  

พระว่�ห�มขึ้นรถ หัวชนรถ หัวจึงปูด ไข้ก็เลยห�ย

ที่วัดป่�พุทธย�น ก็ต้องสู้นะ น้ำ�อ�บน้ำ�ดื่มไปไกลเป็น  

๒ กม. บ่�ย ๓ โมง ตีระฆังไปอ�บน้ำ�พร้อมกัน คนห�บก็ห�บ  

คนหิ้วก็หิ้ว หลวงพ่อเทียนก็หิ้วก�น้ำ� ๔ ลูก ก็เลยคิดจะขุดบ่อ  

ขุดไปก็เจอน้ำ� แต่ดินมันพัง ก็ห�ท่อ สมัยก่อนสวดมนต์ได้ ๔-๕ 

บ�ท เอ�ม�รวมกันได้ปูนลูกหนึ่ง ๒๐ บ�ท เอ�ม�หล่อ ท่อน้ำ�ลึก  



238 239ห ล ว ง พ่ อ ค ำ� เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

๑๓ เมตร หลวงพ่อลงไปโกยดิน ดินก็พังลงม�ทับคอ หลวงพ่อ 

นึกว่�มีคนทำ�ถังตกไป หลวงพ่อเทียนเรียกขึ้นม� หยุดๆ หลวงพ่อ

เทียนบอกเลิก หยุด ไม่เอ�ๆ หลวงพ่อก็เลยชวนพระ ๕-๖ รูป  

แอบม�ทำ� เอ�เร็วๆ นะ ก็ส�นไม้ไผ่ เหมือนท่อ เอ�คั่นไว้ ถ้� 

ดินลงก็ไม่ถูก ก็ทำ�จนดินออกหมดเลย ตอนที่ทำ�นี้บอกพระไว้เลย 

ถ้�ห�กดินมันตกลงไป ปิดจนมิดแล้ว อย่�ขวนขว�ยเลยนะ ให้เอ�

ดินขุดบ่อนี้ถมเลยนะ แล้วอย่�ไปบอกพี่น้องทั้งหล�ย โสต�ยเลย 

(ยอมต�ย) ถ้�มันพอเอ�ขึ้นได้ก็เอ�ขึ้นด้วย โสต�ย

แต่ก่อนเป็นหนุ่มแข็งแรง ไปสอนธรรมที่สวนลุมฯ ถ้�เป็น 

ปัญห�เรื่องย�เสพติด ก็ให้ตำ�รวจไปจับม� โครงก�รอบรมนักเลง  

จับม�ได้ ๑๑ คน เอ�ม�ให้เจ้�คณะจังหวัดเลยบวชให้ที่วัดสน�มใน 

แล้วผมก็เอ�ขึ้นม�อยู่ด้วย (ที่วัดป่�สุคะโต) ๓ คน

คนที่เชียงใหม่พอห�ยแล้วก็ไปเล่�ให้ ตชด. ฟัง ตชด. ค่�ย

ด�ร�รัศมี แม่ริม จ.เชียงใหม่ มี ตชด. ติดย�เสพติด ๔๐ น�ย  

มีหมอด้วย ก็พ�ม�ทำ�วัตรเช้�-เย็น ปฏิบัติธรรม ๔๐ น�ย อยู่ไม่ได้  

๔ น�ย แต่ว่�พอกลับไปแล้วจะติดอีกหรือเปล่�ก็ไม่รู้ ก็จบโครงก�ร 

อยู่ลำ�ป�ง อบรมที่วิทยาลัยครูลำาปาง (มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ลำ�ป�ง) มีโยมเอ�ลูกช�ยม�ขอร้องให้ช่วย ลูกช�ยติดย�เสพติด  

ก็เอ�ไปอยู่ด้วย ตรวจห�กระเป๋�ก็เจอผง (เฮโรอีน) ๒ หลอด ก็ 

ขอไว้นะ เข�หน้�มืดเลย ก็สู้ ก็ดีขึ้น ออกพรรษ�ก็เขียนจดหม�ย 

แม่เข�ม�เยี่ยม แม่เข�ก็รับกลับไป กลับไปก็ไปติดอีก ต�ยเลย 

ปี ๒๕๑๘ ก็ได้ไปสอนธรรมที่วัดชลประท�น ฯ จ.นนทบุรี  

ก็ไปกับหลวงพ่อเทียน ๓-๔ องค์ เจ้�คุณปัญญ�ฯ บอกว่�อย�กให้

หลวงพ่อเทียนไปสอนกรรมฐ�นที่วัดชลประท�น ฯ มีพระบวชใหม่

หล�ยรูป ไม่มีอ�จ�รย์กรรมฐ�น หลวงพ่อเทียนก็เลยบอกว่�ให้ไป 

ขอพวกเร�กับเจ้�คณะจังหวัดเลย เจ้�คณะจังหวัดเลยกับเจ้�คุณ

ปัญญ�ฯ ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็เลยง่�ยนิดเดียว ท่�นก็อนุญ�ต 

ให้ไป ก็ไปกันเลย 

พอถึงวัดชลประท�น ฯ อ�จ�รย์โกวิท เขม�นันทะ เป็นคน 

สอนอยู่ก่อนแล้ว ท่�นม�จ�กสวนโมกข์ ผมกับอ�จ�รย์โกวิทก็ 

รู้จักกันไม่ม�ก ไปอยู่เดือนหนึ่งไม่ได้สอนอะไรเลย มีแต่อ�จ�รย์ 

โกวิทสอน หลวงพ่อเทียนก็ม�ถ�ม ทำ�อย่�งไรดีพวกเร� ก็เลยไป 

ชวนลูกศิษย์อ�จ�รย์โกวิทม�ได้ ๔ รูป เอ�ม�สอนที่โรงครัว เป็น

อ�ค�รหลังใหญ่ใช้ม�ปฏิบัติธรรม เดินจงกรรม สร้�งจังหวะ ได้ 

สัก ๒-๓ อ�ทิตย์ มีพระที่เอ�ม�สอนเข้�ใจรูปน�ม ก็ไปพูดให้ 

เพื่อนกันฟัง พวกพระเพื่อนๆ ก็เลยเสนอให้พระรูปนี้ไปขออนุญ�ต

จ�ก อ.โกวิท พูดเรื่องกรรมฐ�นที่หลวงพ่อเทียนสอน พอพระรูปนี้

ไปพูดในหมู่ อ�จ�รย์โกวิทได้ยิน ก็เลยม�ห�หลวงพ่อเทียน ม� 

กร�บหลวงพ่อเทียน ก็สนทน�กับหลวงพ่อเทียน สนทน�กันก็คน 
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มีปัญญ�น้อ คล้�ยๆ กับว่�แตกฉ�น ก็เลยเคียงบ่�เคียงไหล่กันม�

ตั้งแต่บัดนั้น

อ�จ�รย์โกวิทก็เลยหยุดแสดงธรรม ให้หลวงพ่อเทียนกับ 

พวกผมสอนในพรรษ�นั้น แต่เวล�เร�เทศน์ธรรมะ มักจะมีคนเอ� 

เครื่องม�ตัดหญ้� ๒-๓ เครื่อง คนม�ปฏิบัติธรรมเข�ก็บ่น เข�ว่� 

เข�อย�กได้ที่ใหม่ในช�นกรุง คุณวิโรจน์ ศิริอัฐ ก็เลยพ�ม�ดูวัด 

สน�มในนี้ เป็นวัดร้�ง มห�สุขสันต์เป็นคนให้เบ�ะแส ก็เลย 

ตกลงกัน พอออกพรรษ�แล้ว พวกผมก็ไปปักกลดที่วัดสน�มใน  

มีคนม�ช่วยทำ�โต๊ะ ทำ�เตียง ทำ�กุฏิกระต๊อบ ถมดิน ส�รพัด  

ช�วบ้�นเข�ก็ให้บ้�นร้�ง ก็นั่งเรือกันไปคลองบ�งกอกน้อย ผมพ� 

พระไปรื้อบ้�น มอมแมมหมดเลย แบกไม้ลงเรือ ขนไม้ พ�ยเรือ  

ขนขึ้นวัดสน�มใน สร้�งกุฏิ ได้ศ�ล�หลังหนึ่ง พวกผมทำ�เสร็จ 

ก่อนเข้�พรรษ�ปี ๒๕๑๙ พอทำ�เสร็จก็เอ�หลวงพ่อเทียนไปอยู่  

ผมก็กลับขึ้นสุคะโต

พอคนรู้ว่�หลวงพ่อเทียนอยู่ที่วัดสน�มในคนก็ต�มม� เกิด

กลุ่มศึกษ�และปฏิบัติธรรม คุณวุฒิชัย คุณมนวิภ� คุณอ�ร์ต  

คุณอ๊อด ฯลฯ เป็นคนกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นม� ก�ร 

เผยแผ่ธรรมในกรุงเทพฯ ก็แตกเลย เข้�ออกมห�วิทย�ลัยกัน  

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ธรรมศ�สตร์ จุฬ�ฯ มหิดล เกษตรศ�สตร์ 

ร�ชภัฏพระนคร ร�ชภัฏอะไรต่�งๆ มันก็เข้�กับอ�จ�รย์โกวิทนะ  
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ผมก็ไป หลวงพ่อเทียนก็ไป ไปเทศน์ในมห�วิทย�ลัย นักศึกษ�ก็

สนใจดีม�ก

หลังจ�กนั้นผมก็ไปอยู่บ้�นเก�ะ จ.นครน�ยก กับอ�จ�รย์ 

โกวิท จ�กนั้นก็พ�กันไปห�ดทร�ยแก้ว จ.สงขล� แล้วเข�ก็ว่�จะ 

สร้�งท่�เรือน้ำ�ลึก จึงม�อยู่ที่บ้�นสทิงพระ บ้�นอ�จ�รย์โกวิท ผมก็

ช่วยสร้�งที่นั่นอีก นอนอยู่ในพุ่มไม้เป็นเดือนๆ นะ ที่สทิงพระนี่  

ไม่มีกุฏิอยู่ กล�งวันทำ�ง�น กล�งคืนเวล�ไม่มีคนแล้ว ก็มุดเข้�ไป 

ในพุ่มไม้ เอ�กลดก�งนอน

จาริกจร สอนอย่างไร พระไทยเอ๋ย

ป ี๒๕๑๒ สมยันัน้เจ�้คณุพมิลธรรมไดจ้ดัโครงก�รพระใจสงิห ์

จึงรวบรวมพระกรรมฐ�นทั่วประเทศไทย ให้ไปร่วมปฏิบัติธรรมกัน

เป็นเดือน มีไปเดินกันภ�คเหนือบ้�ง อีส�นบ้�ง ใต้บ้�ง ตะวันออก

บ้�ง พวกผมไปเริ่มต้นที่เชียงใหม่ ผมได้รับคัดเลือกจ�กพระ 

ภ�คอีส�น เจ้�คุณเจ้�คณะจังหวัดเลยส่งร�ยชื่อไป ก็ไปธุดงค์ ได้

เพื่อนได้มิตรตอนไปธุดงค์เยอะแยะ ไปเดินตั้งแต่จ�กเชียงใหม่ 

ไปลำ�พูน ลำ�ป�ง เชียงร�ย ๔ จังหวัด ใช้เวล�เดือนหนึ่งพอดี  

พอจบก็แยกย้�ยกันกลับ

หลังจ�กนั้นก็ไปศึกษ�กับครูบ�อ�จ�รย์ หลักๆ นั้นไปคนเดียว 

อย�กไปดูว่�เข�สอนอะไรกัน ไม่ได้ธุดงค์หรอก พอใจในธรรมะ 

แบบหลวงพ่อเทียนแล้ว ก็ร้อนวิช�นะ อย�กรู้ว่�เข�สอนกันอย่�งไร 

พระสงฆ์ในเมืองไทยนี่ ก็ไปศึกษ�ต�มอ�จ�รย์ต่�งๆ หลวงพ่อดังๆ 

ภ�คอีส�นก็หลวงพ่อฝั้น หลวงพ่อข�ว หลวงพ่อช� หลวงพ่อเทสก์ 

หลวงพ่ออะไรต่�งๆ ไปดูไม่กี่วัน ไปดูก�รขบก�รฉัน ไปฟังไปสนทน�

กับครูบ�อ�จ�รย์ ไปอยู่กับหลวงพ่อช�น�นหน่อย

กรุงเทพฯ ก็ไปวัดมห�ธ�ตุฯ วัดปริณ�ยก วัดเพลงวิปัสสน� 

ภ�คใต้ก็ไปนครศรีธรรมร�ช ก็ไปสยบอยู่กับสวนโมกข์ (วัด 

ธ�รน้ำ�ไหล หรือสวนโมกขพล�ร�ม) คิดว่�สวนโมกข์นี่เป็นอ�จ�รย์ 

รูปหนึ่ง ท่�นเจ้�คุณพุทธท�ส ท่�นสอนเรื่องมีส�ระ ไม่โง่หลง 

งมง�ย สอนเรื่องปรมัตถสภ�วธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ป�ฏิห�ริย์ 

อันใด

อ�จ�รย์พุทธท�สท่�นพูดจ�กคว�มรู้สึกลึกๆ ไม่ได้พูดจ�ก 

คว�มจำ� แต่หลวงพ่อเทียนพูดภ�ษ�ธรรมอ้�งอิงกัมมัฏฐ�น  

หลวงพ่อไปอยู่สวนโมกข์ ๒ เดือนบ้�ง ๔ เดือนบ้�ง ช่วยทำ�ง�นบ้�ง 

มีครั้งหนึ่งท้องเสีย ถ่�ยจนหมดเลย นอนถ่�ยเลย เหมือนต�ย  

พอต่อขึ้นม�ตัวแข็งหมดเลย เลยรีบไปอ�บน้ำ� ซักผ้� เดินไป พระ

กำ�ลังฉันพอดี
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เริ่มตั้งหลัก ปักฐานธรรม นำาภูโค้ง  

หลวงพอ่ขึน้ม�ทีภ่โูคง้ (ภแูลนค�) ป�่สคุะโตครัง้แรกป ี๒๕๑๓ 

แล้วก็ขึ้นม�เรื่อยๆ ตอนนั้นหลวงพ่อบุญธรรมม�อยู่ก่อนแล้ว แต่

ค�ดไว้ว่�ยังไม่พร้อมที่จะม�อยู่ ตอนม�แรกๆ บ้�นใหม่ไทยเจริญ 

ยังไม่มี มีแต่บ้�นกุดโง้ง ผู้คนก็พึ่งพ�อ�ศัยกัน พระก็อ�ศัย 

ช�วบ้�น ช�วบ้�นก็อ�ศัยพระ เวล�เข�ออกลูก พวกผมก็เดินผ่�น

เข้�ไปในบ้�นให้หม�เห่�ให้เข�อุ่นใจ มันมีคว�มจำ�เป็น เวล�มี 

ปัญห�ก็รู้กันหมด ช�วบ้�นก็ร่วมมือ ช่วยกันทำ�ง�นส่วนรวม  

เลื่อยไม้ทำ�ศ�ล�กล�งบ้�น ทำ�ฝ�ย ทำ�ถนน ช่วยกัน

ภูเข� ป่�ไม้ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะ สัตว์ป่�นี่มีทั้งเสือ ช้�ง เก้ง  

กว�ง หมูป่� ลิง ค่�ง  บ่�ง ชะนี ส�รพัด ขึ้นเข�ก็ต้องเดินกัน 

ขึ้นม� ห�บข้�วห�บของกันอีรุงตุงนัง ลำ�บ�กม�ก ไม่สบ�ยเหมือน

เดี๋ยวนี้

ที่ดินตรงวัดป่�สุคะโตนี่ ก็เป็นที่ที่ช�วบ้�นม�จับจองอยู่ ๓-๔ 

เจ้� (ร�ย) หลวงพ่อบุญธรรมเดินธุดงค์ม�กับอ�จ�รย์อินทร์ ๒ รูป 

เข�ก็เลยยกที่ให้ ประม�ณปี ๒๕๑๒

ตอนปี ๒๕๑๙ หลวงพ่อก็เริ่มอิ่มตัวกับก�รเผยแผ่ อิ่มกับ 

ก�รเดินท�ง ก�รไปก�รม� คิดแต่ว่�จะตั้งหลักสอนคน แล้วก็ชอบ

ภูเข� ชอบป่�ไม้เป็นจริตนิสัย ก็ไปห�หล�ยที่ ลำ�บ�กเท่�ไหร่ก็ชอบ

เท่�นั้น

หลวงพ่อเทียนก็ว่�เรื่อย คนรู้ธรรมะธัมโมอะไรจะไปหลบ 

เหมือนหนู เหมือนลิง เหมือนค่�ง คนรู้ธรรมะต้องอยู่กับคน ท�ง 

ก็เหมือนท�งหนู ม�อยู่ทำ�ไม ที่จริงท่�นอย�กให้ช่วยสอนธรรมที่ 

วัดโมกข์

ตอนแรกหลวงพ่อม�อยู่กับหลวงพ่อบุญธรรมปี ๒๕๑๙  

อ�จ�รย์ทอง ก็ม�อยู่ด้วย แต่ก็อยู่ได้ไม่น�น (ปี ๒๕๒๐) โยม 

บ้�นท่�มะไฟหว�นก็ม�นิมนต์ให้ไปอยู่บ้�นท่�มะไฟหว�น (วัด 

ภูเข�ทอง) เข�เอ�รถม้�ม�รับ ก็ไม่ขึ้น ก็เดินไป

 

จะสอนธรรม แต่ต้องมา ช่วยคนก่อน

ตอนไปอยู่ใหม่ๆ ย่ำ�แย่ม�ก ไปเห็นคว�มไม่พร้อมอะไร 

หล�ยๆ อย่�ง ก็เลยปักใจอยู่ที่นั่น ไปทีแรกต้องขอเสื่อ ขอหมอน 

ช�วบ้�นม�หนุน ไปดูกุฏิก็มีแต่คนบ้�เฝ้�กุฏิ มีแต่ขี้เถ้� มีแต่ไซ  

ข้อง เข�เอ�ม�จับปล� มีหม�หล�ยตัว อะไรก็รกรุงรัง ขวดเหล้� 

ต�มบริเวณศ�ล�เก็บไปฝังเป็นอ�ทิตย์ ไม่มีอะไรน่�ดู มีป่�หญ้�ค�  

มีบวก (ปลัก) วัวบวกคว�ย เข�เลี้ยงวัวเลี้ยงคว�ยที่นั่น ต�มท�ง 

มีแต่ขี้โคลนของคว�ย



246 247ห ล ว ง พ่ อ ค ำ� เ ขี ย น  สุ ว ณฺ โ ณต ถ ต า

เวล�มีง�นประจำ�ปี ก็ไม่มีอะไรเข้�ที่สักอย่�ง ก็เลยคิดว่�  

ถ้�เร�ไม่ดูแลที่นี่ ไม่ช่วยที่นี่ ไม่รู้ว่�ใครจะม�อยู่ คว�มที่มันไม่ดี 

ไม่ถูกไม่ต้องหล�ยอย่�ง ทำ�ให้ผมปักใจอยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อคว�ม 

สะดวกสบ�ยอะไร

จัดง�นประจำ�ปีเอ�มวยม�ตีในวัด มีก�รกินเหล้�เม�ย�  

ศ�ล�ก�รเปรียญแต่ก่อนเป็นเวทีมวย เห็นช�วบ้�นทำ�อะไรไม่ถูก 

ไม่ต้องหล�ยอย่�ง วงก�รพนันที่เต็มบ้�นเต็มเมือง ที่วัดก็ยังมี  

ผมนับดูมัน ๒๐ กว่�วง ไพ่ ไฮโล ตีกันก็มี นี่แหละทำ�ให้ผมอยู่

ผมก็ประชุมช�วบ้�น ถ�มช�วบ้�น อย�กให้วัดเป็นอย่�งไร 

อย�กให้พระเป็นอย่�งไร อย�กให้วัดเป็นแบบไหน อย�กได้พระ 

เป็นแบบไหน เอ�หลวงพ่อม�อยู่เพื่ออะไร ให้หลวงพ่อม�เฝ้�วัด 

เฝ้�ว� หรือให้หลวงพ่อเป็นผู้นำ�พ�วิวัฒน์พัฒน�ศีลธรรม

พอประชุมเข�ก็เริ่มคล้อยต�มเร�ไป ก็ว�งแผน ถ้�จะให้ม� 

สั่งม�สอนสิ่งที่ดีที่ง�ม ไม่ผิดศีลผิดธรรมแก่ผู้คน เร�ก็ควรจะมี 

อะไรเป็นหลักเป็นแหล่ง ก็ชี้ไป ที่วัดนี่ไม่มีหลักมีเขต วัวคว�ย 

เต็มวัด กล�งวันหลวงพ่อลงกุฏิไม่ได้เลย ควรที่จะปักหลักล้อมรั้ว 

จะดีไหม มีขอบมีเขตซะ เข�ก็ว่�ดี ก็แบ่งกันคนละ ๕ ต้น ให้ 

เข�ช่วยกันฝัง เมื่อเข�ฝังเสร็จ หลวงพ่อมีเงิน ๕๐๐ บ�ท ก็ซื้อ 

ลวดหน�มม�ล้อม

ต่อไปก็เรื่องการพนันในวัด ในบ้�น ก็ไม่ดีไม่ชอบ เป็นเรื่อง

อ�ยผู้อ�ยคน ไม่อย�กให้มี หลวงพ่อก็ขอห้�มเล่นก�รพนันในวัด 

ห้�มกินเหล้�ในวัด เข�ก็เห็นดีเห็นชอบด้วย เวล�คนเล่นก�รพนัน  

จะฆ่�จะตีกัน คนก็ชอบให้หลวงพ่อลองเดินเล่นเข้�ไปในบ้�น พอ 

เข�เห็นพระ เข�ก็ค่อยๆ หลบหนีออกไป ปืนเอ็ม ๑๖ ปืนลูกซอง  

๕ นัดนี่ก็มีเยอะ ต่อม�ก็ค่อยๆ ห�ยไป

มีอยู่วันหนึ่ง ผมเดินจ�กวัดป่�สุคะโต จะไปท่�มะไฟหว�น  

เจอช�วบ้�นเดินม�บอกว่�ลูกต�ยๆ ร้องไห้ เอ๊! เมื่อว�นยังเห็น 

ดีอยู่นี่ เข�ก็บอกเอ�ลูกไปไร่ด้วย ลูกเป็นไข้ (ม�เลเรีย) ต�ยเลย  

ผมก็สงส�ร ก็ประชุมช�วบ้�น ช�วบ้�นก็ไม่รู้จะทำ�อย่�งไร ผมเลย

เสนอจะเอ�เด็กม�ไว้ที่วัดดีไหม หลวงพ่อจะเลี้ยงให้ ช�วบ้�นบอก

กลัวบ�ป หลวงพ่อว่�เอ�เด็กไปต�ยมันบ�ป เอ�เด็กม�ไว้ที่วัด 

มันไม่ได้ทรม�นอะไร มันจะเป็นบุญด้วย ก็เลยให้ช�วบ้�นม�เป็น 

ผู้ทำ�อ�ห�รเลี้ยงเด็กวันละ ๒-๓ คน หลวงพ่อก็สอนเด็กเอง  

ก็เลยกล�ยม�เป็นศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก ในปี ๒๕๒๑ ตอนหลังก็มี 

ครูพี่เลี้ยงม�ช่วย  

ต่อม�เรื่องข้�วส�ร หลวงพ่อเห็นช�วบ้�นท่�มะไฟหว�นทำ�ไร่

กับต้องซื้อข้�วส�รกิน ข้�วส�รก็ต้องซื้อจ�กตล�ด จ�กอำ�เภอ  

จะซื้อก็ต้องลงเข�ไปซื้อ แล้วก็ห�บขึ้นม� ห�บไม่ไหวก็จ้�งเข� ถ้� 

ซื้อจ�กร้�นค้�ในหมู่บ้�นจะแพงม�ก หลวงพ่อก็เลยประชุมช�วบ้�น 
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ถ�มเข� ถ้�เร�มีเงิน ๑๐ บ�ท ซื้อข้�วได้ ๑๐ จะดีไหม เข�ก็ว่�ดี  

เอ้�! หลวงพ่อก็เลยตั้งเป็นสหกรณ์ข้�ว ตอนปล�ยปี ๒๕๒๓ ก็ 

จัดห�ข้�วจ�กตล�ดม�ข�ยในร�ค�พอประม�ณ ให้ช�วบ้�นได้ซื้อกิน

สมัยนั้นเข�ห�ว่�หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒน� หลวงพ่อก็บอก

เข�ว่� ผมไม่ใช่พระนักพัฒน� เป็นพระธรรมด�ที่ เห็นปัญห� 

ช�วบ้�น ก็ช่วยกันแก้ปัญห� ไม่ได้คิดโครงก�รพัฒน� เช่นเห็น 

ช�วบ้�นย�กจนซื้อข้�วไม่เป็นธรรม เห็นลูกหล�นช�วบ้�นเจ็บป่วย  

ก็ร่วมแก้ปัญห�กับช�วบ้�น เป็นพระสงฆ์ธรรมด�รูปหนึ่ง ไม่ใช่ 

พระนักพัฒน� พระมีชีวิตจริงๆ สอนธรรมะ ง�นอันอื่นเป็นง�น 

อดิเรก ผมก็บอกเข� แต่เข�ก็เอ�ผมไปลงหนังสือหล�ยเล่ม ว่�เป็น

พระนักพัฒน�

สร้างวัดป่า สุคะโต เพื่อสอนธรรม 

ที่ป่�สุคะโต ปี ๒๕๒๑ หลวงพ่อบุญธรรมก็ลงไปอยู่ที่หมู่บ้�น

หนองแก หลวงพ่อก็ต้องไปๆ ม�ๆ ทั้งสองวัด ที่สุคะโตบ้�ง  

ท่�มะไฟหว�นบ้�ง แต่บ�งครั้งก็มีเพื่อนม�อยู่ มีอ�จ�รย์วิมลบ้�ง 

หลวงพ่อเล็ก หลวงพ่อเสถียร อ�จ�รย์ประยูรบ้�ง

คนหนุ่มส�ว กลุ่มศึกษ�และปฏิบัติธรรม เข�ก็ขึ้นไปห� 

หลวงพ่อเยอะ เข�ม�ปฏิบัติธรรมกัน แต่อ�ห�รก�รกินก็ลำ�บ�ก 

น้ำ�ปล�นี่เป็นของมีค่� บ�งทีก็เอ�เท� (ส�หร่�ยชนิดหนึ่ง) ม�ทำ�กินกัน 

แต่ท�งก�รเข�เฝ้�ดูนะ คนหนุ่มส�วม�ห�หลวงพ่อ เห็น 

หลวงพ่อทำ�ศูนย์เด็กเล็ก ทำ�สหกรณ์ข้�ว ทำ�อะไรต่�งๆ เข�ก็จับต� 

ดู เข�ก็ห�ว่�เร�เป็นแนวร่วม เป็นคอมมิวนิสต์ บ�งคืนมีคนเดิน 

รอบวัดตลอดคืน มีสันติบ�ลปลอมตัวไปอยู่ด้วย ตอนหลังม� 

เห็นเข� จึงถ�มเข�ว่� คุณม�อยู่กับหลวงพ่อทำ�ไม เข�ว่�ทีแรกก็จะ

ม�ดูหลวงพ่อ แต่ไม่เห็นมีอะไร จึงกลับไป พวกฝ่�ยซ้�ยก็ม�ดูเร� 

เหมือนกัน 

น�ยอำ�เภอก็ขึ้นม� มีอยู่คร�วหนึ่ง ปลัดอำ�เภอนำ�ทห�รม� 

ที่วัดภูเข�ทอง กล่�วห�หลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์ ก็มีโยมผู้หญิง 

บ้�นท่�มะไฟคนหนึ่งทนไม่ได้ ก็โต้ปลัดอำ�เภอไปว่� เดี๋ยวนี้  

เจ้�หน้�ที่สิม�สงสัยหลวงพ่อบ้�นผู้ข้� (ฉัน) ว่�เป็นคอมมิวนิสต์  

เป็นแนวร่วม เอ้�! ถ้�หลวงพ่อเป็นอิหยัง ผู้ข้�ก็จะเป็นนำ�เพิ่น  

(เป็นด้วย) เพิ่น (ท่�น) บ่เคยสอนจั่งสิจักเที่ย (ไม่เคยสอนอย่�งนี ้

สักครั้ง) เพิ่นสิพ�เป็นหยังกะสิเป็น เพิ่นสอนให้ผัวฉันเซ� (เลิก)  

กินเหล้� เพิ่นสิพ�เป็นคอมมิวนิสต์อย่�งนี่ติ ผู้ข้�ก็สิเป็น ตอนหลัง

ท�งก�รก็เลิกว่�หลวงพ่อเป็นแนวร่วม ก็เป็นปี่เป็นขลุ่ยกันดี หลวงพ่อ

ได้ไปอบรมครูที่แก้งคร้อ ครูก็เข้�ใจ ต่อม�ก็สร้�งหมู่บ้�นแผ่นดิน

ธรรมแผ่นทอง ได้เป็นพระพัฒน�ชุมชนดีเด่นอำ�เภอแก้งคร้อ 
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อีกอย่�งเข�ห�ว่�ผมเป็นพระนักอนุรักษ์ด้วย ที่จริงสิ่งเหล่�นี้ 

มันเกิดขึ้นม�ทีหลัง หลังจ�กหลวงพ่อเข้�ใจธรรมช�ติ (ธรรมะ)  

มันไม่ได้รักแต่มนุษย์ มันรักธรรมช�ติ รักสิ่งแวดล้อม อย�ก 

ปกป้องมัน เกิดรับผิดชอบต่อสรรพสิ่งทุกสิ่ง หลวงพ่อไม่ได้รู้สึก 

ม�ก่อน เคยเป็นคนที่ถ�งป่� ทำ�ไร่ทำ�สวนคนหนึ่งเหมือนกัน หัวไร่

ปล�ยน� ต้นไม้ต้นไร่โค่นลง ไปจุดไฟตอนหน้�แล้วเผ� คิดแต่ 

วันหนึ่งๆ มันครอบจักรว�ลนะทำ�ง�น เมื่อจิตใจเร�สัมผัส และ 

รับผิดชอบ เกิดรักธรรมช�ติ รักต้นไม้ รักมนุษย์ ให้คว�มยุติธรรม 

ตั้งแต่วันนั้นม� 

บนเข�เร� (ภูแลนค�) หลวงพ่อก็อยู่ม�น�น ก็เห็นปัญห�  

เห็นคนล้�งถังเคมีย�ฆ่�หญ้�ลงในลำ�ปะท�ว เห็นต้นไม้มันห�ยไป  

ดินก็เสีย น้ำ�ก็เสีย ไม่พอใช้ด้วย หลวงพ่อก็คิดว่�ทำ�อย่�งไรหนอ 

จะให้คนหลังเข�เร�ม�ช่วยกันดูแลรักษ�ธรรมช�ติ ก็เลยคิด 

จัดโครงก�รธรรมย�ตร� (เพื่อชีวิตและธรรมช�ติลุ่มน้ำ�ลำ�ปะท�ว  

จัดครั้งแรกปี ๒๕๔๓) เพื่อบอกข่�วป่�วร้อง ขอเป็นตัวแทน 

ให้ธรรมช�ติ แม่น้ำ�กำ�ลังร้องไห้ แผ่นดินกำ�ลังล้มป่วย อย�กให้ 

ทุกคนม�ช่วยกัน

อย่�งที่สุคะโตนี่ บ�งทีหลวงพ่อไม่อยู่ สมัยก่อนนะ ต้นไม้ 

ก็โดนตัด สัตว์ป่�ก็โดนยิง หลวงพ่อก็ประชุมช�วบ้�น ๓-๔ หมู่บ้�น

รอบวัด (บ้�นใหม่ไทยเจริญ บ้�นกุดโง้ง บ้�นวังเข้ บ้�นท่�มะไฟ 

หว�น) แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะ คุยกันว่�เร�จะช่วยกันดูแลป่� 

ได้อย่�งไร คว�มเห็นไม่ตรงกันบ้�ง ได้ยินเสียงต้นไม้ล้มนี่  

เสียด�ย ก็ไปขอบิณฑบ�ตเข�

ก็ทำ�หนอ! มือห้�นิ้วนี่ ปลูกต้นไม้ทั้งปี ปลูกแล้วปลูกเล่�  

บ�งอย่�งก็ไม่สำ�เร็จ แต่ช่วง ๔-๕ ปีนี้ (ปี ๒๕๔๓ -๒๕๔๘) พอ 

มีเงินก็ปลูกเอ�ๆ ก็สมคว�มตั้งใจ หลวงพ่ออย�กสร้�งวัดป่�นี้ ให้

เป็นที่ๆ ให้คนม�ปฏิบัติธรรม ตอนนี้ก็สำ�เร็จพอสมควร มีคนม�

ปฏิบัติธรรมที่วัด สร้�งวัดม�ถ้�ไม่มีคนม�ใช้มันก็เงียบเหง�ไม่ได้

ประโยชน์ 

สภ�พผมก็แค่นี่ ผมก็เลยขอพึ่งพ�อ�ศัยพระเร� แล้วผมก็ 

ไม่อย�กเป็นผู้นำ�ต่อไป อย�กมอบให้พวกเร�เป็นผู้นำ�ต่อไป แล้ว 

ผมก็มองพวกเร�ว่�เป็นไปได้ ผมก็อยู่ข้�งเคียง ไม่ออกหน้�ออกต� 

ก็เหมือนหลวงพ่อเทียนสอนพวกเร� ต่อม�พวกเร�ก็เข้มแข็งขึ้นม�

เอง ตอนหลวงพ่อเทียนหมดสภ�พลง ถ้�หลวงพ่อเทียนคุมง�น 

เกินไป หลวงพ่อเทียนก็แย่ พวกเร�ก็ทำ�ง�นกันไม่ได้ นี่ผมก็คิด 

แบบนั้น
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สอนสัจธรรม ต่างแดน แคว้นเหนือใต้ 

 แม้ผมจะคิดปักหลักอยู่บนภูโค้งเพื่อสอนธรรม แต่จริงๆ 

แล้วก็อยู่บ้�งไม่อยู่บ้�ง มีกิจนิมนต์เรื่อยตั้งแต่ม�อยู่แล้ว ไปช่วย

อบรมที่วัดสน�มในบ้�ง ไปช่วยแก้ปัญห�ที่วัดโมกข์บ้�ง ไปช่วย 

หมู่เพื่อนต�มส�ยง�นบ้�ง ไปสอนธรรมที่ต่�งๆ บ้�ง ก็ถือเป็น 

หน้�ที่นะ สอนธรรมนี่ 

อย่�งไปอยู่ที่จวงเหยิน (ชิค�โก สหรัฐอเมริก�) เร�ก็สอนกัน

จริงๆ เร�ตั้งใจสอน เร�เป็นครูจริงๆ ฝรั่งเห็นเร�นั่งสร้�งจังหวะอยู่

ไม่ลุก มันลุก ๓-๔ เที่ยว มันกลัวแล้ว ถ้�เร�ดีแต่พูด แต่ไม่ทำ�  

มันไม่เชื่อ ต้องทำ�ให้มันดู มันยอมเร� เชื่อเร� หลวงพ่อไปอยู่ 

จวงเหยิน ๒ ครั้ง ปี ๒๕๓๗ ไปกับอ�จ�รย์ยูกิ ปี ๒๕๔๐ ไปกับ

อ�จ�รย์ไพศ�ล 

ที่สิงคโปร์ก็ไปกับอ�จ�รย์ช�ร์ล ที่ไต้หวันก็ดี เข�ก็ทดสอบ 

เร�นะ ให้เดินขึ้นเข� ไม่ช่วยเร�ถือของเลย ที่จริงท�งรถเข�ก็มีนะ 

แต่เข�ทดสอบเร�หรือเปล่� พอไปถึงเข�ก็ให้เร�เทศน์เลย เหงื่อไหล

อ�บหน้�ก็ยังเทศน์ อย่�งที่อเมริก�ก็ได้ไปหล�ยที่ นิวยอร์ก บอสตัน 

ฟิล�เดลเฟีย ลองไอร์แลนด์ ชิค�โก เซนต์หลุยส์ แอลเอ ล�สเวกัส 

ซ�นฟร�นซิสโก ไปหล�ยที่

แต่คิดว่�ตอนนี้จะไม่ไปสอนธรรมต่�งประเทศแล้ว เร�มัน 

แก่แล้ว มันสู้ไม่ไหว เร�ต้องทำ�ง�นจริงๆ นะ ไม่ได้ไปเที่ยว ก็ 

เหนื่อยนะไปสอนแบบนั้น มันสู้ต�ย ปัญห�ต่�งๆ 

งานที่หลวงพ่อ อยากสานต่อ มีสองอย่าง

ถึงตอนนี้ง�นที่ยังอย�กทำ�อีกก็มีอยู่สองอย่�ง อย่�งหนึ่งคือ

สอนธรรมนี่ข�ดไม่ได้ พอไปได้ก็ไป เป็นง�นหลัก อีกอย่�งหนึ่ง 

ที่คิดไว้คือปลูกป่�ภูหลง (วัดป่�มห�วัน วัดที่เป็นส�ข�กัน) แต่ 

สภ�พร่�งก�ยก็ไม่ค่อยพร้อม แต่อย�กไปรับผิดชอบ อย�กให้มัน

สำ�เร็จ 

แต่ในชีวิตหลวงพ่อก็ทำ�อะไรม�หล�ยๆ อย่�ง สำ�เร็จบ้�ง  

เป็นประโยชน์แก่คนอื่นบ้�ง ล้มเหลวบ้�ง เช่น รักษ�ป่� ป่�ก็ 

ลดลงๆ ดูแลสัตว์ป่� ก็แทบไม่เหลือแล้ว สหกรณ์บ้�ง อะไรต่�งๆ 

มันล้มเหลว ง�นมันล้มเหลว แต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลว 

เร�อย�กปลูกป่� เร�ทำ�อะไรๆ ก็เพื่อง�นปฏิบัติธรรม ไม่ได้

ปลูกป่� ไม่ได้เพื่ออะไร เพื่อปฏิบัติธรรม สอนธรรม แต่สุขภ�พ 

มันก็ไม่ค่อยดี ก็ยอมรับมันต�มวัย คนวัยขน�ดนี้ ก็ต�มอ�ยุ มัน 

ก็ให้คว�มเป็นธรรมแก่เร�แล้ว ไม่ได้กังวลกับสุขภ�พอะไร แต่ถ้� 

ไม่ต�ยก็ดี จะได้สอนธรรมะต่อไป   



ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ

ในป ี๒๕๐๘ ได้ยินแต่กติตศิัพท์จ�กผูค้นทั้งหล�ยว่� หลวงพ่อ

เทียนตั้งสำ�นักสอนกรรมฐ�นอยู่ที่ป่�พุทธย�น เมืองเลย ผู้ที่ไป 

ศกึษ�ปฏบิตัจิะรูแ้จง้เหน็จรงิในสจัธรรม ไมส่งสยัเรือ่งเกดิ เรือ่งต�ย 

เรื่องนรกสวรรค์ เรื่องมรรค เรื่องผล มีผู้คนไปชักชวนให้ไปศึกษ�ด ู

เพร�ะช่วงนั้นอ�ตม�ก็ขวนขว�ยศึกษ�อยู่แบบพุทโธ เข้�ถึงสมถะ มี

ผลสขุสงบพอสมควร แตย่งัสงสยัเรือ่งเกดิเรือ่งต�ย เรือ่งนรกสวรรค ์

และมรรคผลนพิพ�น ทำ�ใหค้ดิถงึหลวงพอ่เทยีนอยูต่ลอดเวล�พย�ย�ม

ห�โอก�สอยู่เสมอ

ต่อม� มีหลวงพ่อบุญธรรมซึ่งเป็นญ�ติกัน ก่อนที่ท่�นยัง 

ไม่ได้บวชก็เคยพูดกันในเรื่องของกรรมฐ�น พอท่�นบวชก็ไปศึกษ�

อยู่กับหลวงพ่อเทียนในช่วงต้นปี ๒๕๐๙ ตอนนั้นอ�ตม�ยังไม่ทัน 

ได้บวช ได้มีโอก�สไปศึกษ�ปฏิบัติธรรมกับท่�นที่ป่�พุทธย�น จังหวัด

เลย ท่�นสอนให้สร้�งจังหวะและเดินจงกรม คว�มรู้สึกตอนนั้น 

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม
กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
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ไม่ค่อยจะชอบก�รสร้�งจังหวะ ตนเองเคยฝึกหัดแบบพุทโธ นั่งนิ่งๆ 

เข้�ถึงคว�มสงบได้ไวดี แต่หลวงพ่อท่�นสอนไม่ให้เอ�คว�มสงบ  

สอนให้รู้สึกตัวอยู่เสมอ กำ�หนดรู้ไปกับก�รสร้�งจังหวะ ไม่ให้ 

เข้�ไปอยู่ในคว�มสงบ เป็นก�รสวนท�งกับวิธีที่ฝึกหัดม� บ�งที 

ไม่อย�กจะทำ� มันคัดค้�นอยู่ในใจม�ก ท่�นก็พูดให้ฟัง ท่�นก็ 

ทำ�ให้ดู คำ�ที่ท่�นพูดถึง คว�มรู้ที่ท่�นสอน เร�ยังไม่มี ยังทำ�ไม่ได้ 

คว�มรู้ที่เร�มี ก�รกระทำ�ที่เร�ทำ� หลวงพ่อท่�นบอกว่�เอ�ทิ้งไป  

มันค่อยกินใจไปเรื่อยๆ บ�งทีท่�นพูดท้�ท�ยม�ก ท่�นพูดว่� “คุณ

ทำ�ง�นอยู่ที่บ้�น ถ้�คิดเป็นเงินจะได้เดือนละกี่บ�ท?” ก็ตอบท่�นว่� 

อย่�งน้อยก็ได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บ�ท “คุณม�อยู่นี้ม�ปฏิบัติธรรม 

สร้�งจังหวะ เดินจงกรม ให้มีสติสัมปชัญญะ ถ้�คุณไม่รู้อะไร  

จิตใจไม่เปลี่ยนไปจ�กเดิม อ�ตม�จะเสียเงินให้เดือนละ ๑,๐๐๐  

บ�ท แต่ต้องทำ�จริงๆ นะ ให้ทำ�ต�มอ�ตม�สอนทุกอย่�งนะ” ท่�น 

พูดกับอ�ตม�อย่�งนี้ ท่�นอ�จเห็นอ�ตม�มีทิฏฐิม�ก ในที่สุดก็ 

ตกลงทำ� ไหนๆ ก็ได้ม�แล้ว ทดลองดู พย�ย�มทวนคว�มรู้สึก 

เดิมๆ ตั้งใจสร้�งจังหวะเพื่อปลูกสติสัมปชัญญะ สร้�งสติ มันก็ได้

สติ จะไปเอ�อะไร ตั้งหลักทำ�ไปเรื่อยๆ 

เมื่อมันคิดก็รู้สึกตัวกลับม�อยู่กับก�รสร้�งจังหวะ มันจะสงบ 

ก็รู้สึกตัว ไม่เข้�ไปอยู่ในคว�มสงบ รู้ก�ยรู้ใจชัดขึ้น มีสติสัมปชัญญะ

ม�กขึ้น รู้ทันต่อก�ยเคลื่อนไหว ทันต่อใจที่มันคิด เกิดปัญญ�ญ�ณ

ขึ้นม� รู้เรื่องรูป-น�ม เรื่องก�ยเรื่องใจต�มคว�มเป็นจริง ลำ�ดับ 

ไปจนจบ อ�รมณ์รูป-น�มเบื้องต้น จิตใจเปลี่ยนไปพ้นภ�วะเดิม  

คว�มลังเลสงสัยหมดไป รู้เรื่องสมถะและเรื่องของวิปัสสน� คว�ม

ทุกข์หมดไป ๖๐% มั่นใจในคำ�สอนของหลวงพ่อม�ก คว�มรู้เก่� 

เดิมจืดจ�กไปหมด เคยเรียนค�ถ�อ�คมเครื่องร�งของขลัง เห็นว่� 

มันเป็นเรื่องสมมุติ พิธีรีตองต่�งๆ ที่เคยยึดมั่นถือมั่น ว�งได้ มี 

คว�มเชื่อในก�รกระทำ� รู้เรื่องบุญ เรื่องบ�ป เรื่องนรกสวรรค์  

รูเ้รือ่งศ�สน� พทุธศ�สน� พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เหมอืนกบั

แบกของหนักม� ๑๐๐ กก. พอเกิดปัญญ�ญ�ณขึ้น น้ำ�หนัก 

หลุดออกไป ๖๐ กก.

เร�ทำ�เท่�นี้มันหลุดได้ถึงขน�ดนี้ ถ้�เร�ทำ�ให้ม�กกว่�นี้แล้ว  

มันจะเป็นอย่�งไร มีคว�มมั่นใจในก�รเจริญสติสัมปชัญญะแบบ 

ก�รเคลื่อนไหวม�ก หลวงพ่อก็ให้อ�รมณ์ ท่�นบอกว่� นี้มันเป็น

อ�รมณ์ของกรรมฐ�นเบื้องต้นนะ อย่�ไปหลงติดคิดว่�ตัวรู้ม�กนะ 

ยังมีอยู่อีกม�ก ต้องตั้งใจปฏิบัติต่อไป ให้บำ�เพ็ญท�งจิตต่อ จึงจะ 

รู้อ�รมณ์ของปรมัตถ์ ท่�นถ�มว่� ทำ�อย่�งนี้รู้ได้ไหม เห็นจริงไหม 

เชื่ออ�ตม�หรือเชื่อตัวเอง ก็ตอบท่�นว่� เชื่อตัวเอง หลวงพ่อฉล�ด

สอนให้ม�เห็นคว�มจริงของชีวิต ทุกคนจะต้องม�รู้อย่�งนี้จึงจะ 

ถูก ก�รที่จะแสวงห�ครูอ�จ�รย์อีกต่อไปไม่มี เพร�ะได้บทเรียนที่

สมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิต จ�กครูผู้อ่�นหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือ

ไทยไม่เป็น 
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ปฏิปทาของหลวงพ่อ

ในช่วงปี ๒๕๐๙ หลวงพ่อยังอ่�นหนังสือไทยไม่ได้ อ่�นได้ 

แต่หนังสือล�ว เขียนหนังสือไทยก็ยังไม่เป็น ท่�นขยันหัดอ่�น 

หัดเขียนทั้งสั่งสอนลูกศิษย์ลูกห� บ�งทีอ�ตม�ยังได้สอนอ่�นให้ 

ท่�นหล�ยต่อหล�ยครั้ง หลวงพ่อสอนสิ่งใด ท่�นก็ทำ�สิ่งนั้นได้  

ทั้งพูดให้ฟัง ทั้งทำ�ให้เร�ดู ก�รใช้ชีวิตของท่�นอยู่อย่�งเรียบง่�ย  

ก�รนั่งนอน ก�รขบฉัน ก�รใช้ชีวิตประจำ�วันมีระเบียบ เอ�ใจใส่ 

ต่อลูกศิษย์ลูกห� ไม่เห็นแก่คว�มย�กลำ�บ�ก เสียสละทุกอย่�ง 

ทั้งกำ�ลังก�ยและกำ�ลังทรัพย์ ขวนขว�ยใช้ชีวิตของท่�นเพื่อผู้อื่น  

อย�กจะให้รู้ธรรมะจริง แม้เวล�จะผ่�นม�แล้วถึง ๓๐ กว่�ปี  

ปฏิปท�ของหลวงพ่อไม่เคยเปลี่ยนแปลง อ�ตม�มีคว�มเค�รพ 

นับถือว่�ท่�นเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีวันเสื่อมคล�ยได้ในชีวิตนี้

เหตุการณ์ต่างๆ ในสำานักป่าพุทธยาน

ผู้ที่ไปใช้ชีวิตในป่�พุทธย�นในครั้งกระโน้น ทุกคนมีคว�มตั้งใจ

ที่จะศึกษ�ปฏิบัติธรรมร่วมกันเหมือนคนๆ เดียวกัน ไม่ได้ตั้ง 

ระเบียบติดไว้ประตูกุฏิเหมือนทุกวันนี้ อยู่กัน ๒๐-๓๐ ชีวิต  

เหมือนกับไม่มีคน เงียบสงบ จะไต่ถ�มกันก็ต้องระมัดระวัง มีแต่ 

นั่งสร้�งจังหวะและเดินจงกรม อ�ตม�เคยถ�มส�มเณรที่นั่งสร้�ง

จังหวะอยู่ เธอก็ยังไม่ค่อยอย�กจะพูด  

ก�รสอนกรรมฐ�นของหลวงพ่อในครั้งกระโน้น ให้มีแต่ก�ร 

กระทำ�เป็นส่วนใหญ่ เสียงเดินจงกรมในตอนเช้�มืด เสียงน้ำ�ค้�ง 

หยดลงใส่ใบตอง ที่เมืองเลยมีน้ำ�ค้�งม�ก ถ้�ได้ยินเสียงน้ำ�ค้�ง 

ตกลงใส่ใบตอง ก็เป็นเวล�ตีส�มพอดี ต่�งชีวิตก็ลุกขึ้นปร�รภ 

คว�มเพียร เสียงเดินจงกรมกับเสียงน้ำ�ค้�งตกลงใส่ใบตอง ดัง 

ตับๆ ๆ แสงตะเกียงผ่�นละอองน้ำ�ค้�งสลัวๆ วันหนึ่งช่�งหมดง่�ยๆ 

เหลือเกิน ได้รับรสพระธรรมที่เกิดขึ้นจ�กก�รเจริญสติ ได้คำ�ตอบ

ของชีวิตไปเรื่อยๆ 

ที่อยู่อ�ศัยก็คือ กระต๊อบหลังเล็กๆ เวล�ฝนตกก็เปียกบ้�ง 

นดิหนอ่ย ไดส้มัผสักบัก�รใชช้วีติทีไ่มป่รงุแตง่เกนิไป ก�รขบฉนับ�ง

ครั้งก็เอ�น้ำ�ในก�เทลงไปในน้ำ�พริกที่กำ�ลังจะหมดไป เป็นก�ร 

แก้ปัญห�เฉพ�ะหน้� น้ำ�ล้�งบ�ตรก็ต้องเทรวมกันในภ�ชนะเดียว  

เพื่อนำ�ไปล้�งถ้วยช�มอีกที ต่อไปก็นำ�ไปรดน้ำ�ต้นไม้ที่ปลูกเอ�ไว้  

น้ำ�ดื่ม น้ำ�อ�บ อยู่ห�กจ�กสำ�นักประม�ณกว่�หนึ่งกิโลเมตร เวล� 

ไปอ�บน้ำ� ก็ต้องห�ภ�ชนะสำ�หรับใส่น้ำ�กลับม�พร้อม พย�ย�มช่วย

ตัวเองเต็มที่ พระผู้เฒ่�ก็เห็นหิ้วกระป๋องใส่น้ำ�กลับกุฏิ พระหนุ่ม 

ก็ต้องห�บ คว�มย�กจนทำ�ให้เร�ใช้ชีวิตอย่�งมีระบบโดยที่ไม่ 

ท้อถอย ไม่กลัวคว�มทุกข์ย�กลำ�บ�ก บ�งทีถุงพล�สติกที่ญ�ติโยม

ห่ออ�ห�รใส่ในบ�ตรก็เก็บไว้นำ�ม�สอดแซมหลังค�รั่ว ก�รปร�รภ

คว�มเพียรแน่วแน่มั่นคง กระตือรือร้นกันม�ก ท�งเดินจงกรม 

เป็นมันว�ววับ ที่นั่งบนกุฏิเป็นรูปรอยนั่ง ถ้�ได้นั่งสร้�งจังหวะ  
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และได้เดินจงกรม เหมือนหนึ่งว่�ในโลกนี้มีตัวคนเดียว ไม่ถูก 

แบ่งแยกไปทิศท�งอื่นเลย

เวล�ที่ญ�ติโยมนิมนต์ไปขบฉันในบ้�น ไปประกอบพิธีต่�งๆ 

เป็นเรื่องที่ฝืนคว�มรู้สึกม�ก คิดถึงก�รเดินจงกรม ที่นั่งบนกุฏิ  

ซึ่งให้แต่คว�มสงบร่มเย็น เป็นสง่� มีคว�มภูมิใจในเวล�ที่ได้ 

เดินจงกรม และในเวล�ที่ได้นั่งสร้�งจังหวะเจริญสติ รู้สึกว่�เป็น 

ง�นที่มีเกียรติในชีวิต ไม่รู้สึกเบื่อหน่�ย บ�งวันในขณะที่นั่งสร้�ง

จังหวะในกุฏิ หลวงพ่อเดินไป จำ�ได้ว่�เป็นเสียงฝีเท้�ของหลวงพ่อ

“อยู่นี่หรือ?”

“อยู่ครับหลวงพ่อ”

“ทำ�อะไร?” 

“สร้�งจะหวะครับ”

“เห็นทั้งข้�งนอกทั้งข้�งในไหม?”

“ไม่เห็นข้�งนอกครับ เห็นแต่ข้�งใน”

“ถ้�อย�กเห็นข้�งนอกทำ�อย่�งไร?”

“เปิดประตูออกครับ”

“เอ้�! ลองเปิดประตูออกม�ดู”

พอเปิดประตูออก หลวงพ่อก็บอกว่� “ให้เห็นทั้งข้�งนอกทั้ง

ข้�งในนะ อย่�ให้เห็นแต่ข้�งนอกและอย่�ให้เห็นแต่ข้�งในนะ ดู 

ตรงกล�งๆ นี้นะ” ว่�แล้วท่�นก็เดินผ่�นไปยังกุฏิอื่น ก็เข้�ใจว่� 

หลวงพ่อพูดภ�ษ�จิตใจคือ ก�รดูก�ย ดูจิตใจ ก�รบำ�เพ็ญท�งจิต  

ก็ต้องทำ�อย่�งนี้ ถ้�เข้�ไปอยู่ในคว�มคิดก็ผิด ถ้�คิดออกไป 

ข้�งนอกตัวเกินไปก็ผิด ต้องเป็นผู้ดู อะไรเกิดขึ้นม�ก็ให้ดูด้วย 

ต�ใน คือสติและปัญญ� คือ อย่�ไปเอ� อย่�ไปเป็น

ตอนเช้�-ตอนเย็น หลังจ�กทำ�วัตรเสร็จ หลวงพ่อให้ก�ร 

อบรมทุกวัน ไม่มีเทปฟัง ไม่มีหนังสืออ่�น ได้ยินแต่คำ�สอนของ 

หลวงพ่อและลำ�ดับจ�กสภ�วธรรมที่เกิดขึ้นจ�กก�รเจริญสติ จิตใจ

เปลี่ยนไปเรื่อย รู้เอง เห็นเอง

คำ�พูดที่หลวงพ่อคอยชี้คอยแนะประกอบกับก�รกระทำ� 

บำ�เพ็ญเพียร พูดภ�ษ�ธรรมฟังเข้�ใจและพบเห็นเป็นได้ ทำ�ได้  

หลุดพ้นได้ ก�รสอบอ�รมณ์ไม่ใช่คิดเอ�ม�ถ�ม มันพบเห็นม�ด้วย

ผลของกรรมฐ�น ไม่ใช่คิดม�จ�กจินตน�ก�รด้วยเหตุด้วยผลอันใด

ทั้งสิ้น มันเป็นกฎต�ยตัวของธรรมช�ติที่มันมีอยู่แล้ว คือตั้งต้น 

จ�กก�รเห็นรูป-น�ม คือของจริงที่มันมีอยู่ เร�รู้กฎเกณฑ์อันนี้  

แล้วถูกฟ้องไปเรื่อย ๆ จนทุกข์ห�ที่ตั้งไม่ได้ ไม่มีตัวตนที่ไหน  

หลวงพ่อท่�นสอนแต่เรื่องนี้ ชี้ให้เห็นชัด เหมือนกับจูงมือม�ดู ไม่ 

ไปเห็นโดยก�รคิดเด�กันไป
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เมื่อทุกข์มันไม่มีที่ตั้ง เหี่ยวแห้งหมดย�งเพ�ะไม่ขึ้น เมื่อถึง 

ที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำ�อีก เรียกต�มอ�ก�รที่มันเป็นว่�  

ก�รดับไม่เหลือของน�ม-รูป ไม่รู้ว่�มีอยู่ในตำ�ร�หรือไม่ นี่พูดต�ม

อ�ก�รที่มันเป็น เรียกอย่�งอื่นไม่ได้ คำ�สั่งสอนของหลวงพ่อชี้ชัด 

ม�กในเรื่องนี้ ไม่ใช่ท่�นสอนให้รู้ให้เข้�ใจแต่เพียงอย่�งเดียว สอน 

ให้เป็นจริง ๆ เช่นกับว่� ปลิงมันเก�ะดูดเลือดเร� แต่ก่อนเร� 

ไม่เห็นมัน แต่พอดีเหตุปัจจัยมันมี ทำ�ให้ปลิงหลุดออกจ�กตัวเร�  

เร�จึงรู้ว่� มันเป็นเรื่องสะอิดสะเอียนม�ก แต่ขณะที่ปลิงเก�ะอยู่ 

เร�ไม่รู้ไม่เห็นมัน เหมือนกับที่เร�ปล่อยให้กิเลสตัณห�มีอยู่ในใจ 

เร� เมื่อเร�รู้เร�เข้�ใจเห็นมันแล้วมันก็จะหลุดออกไป เร�ก็จะรู้สึก

เหมือนที่เร�รู้สึกกับปลิง มันเป็นแล้วจึงรู้ รู้แล้วก็ไม่ต้องไปถ�ม 

ใคร ชีวิตของคนเร�ม�จบลงที่ตรงนี้ โดยตั้งต้นศึกษ�ปฏิบัติธรรม

ต�มแบบของก�รเคลื่อนไหวสร้�งจังหวะเดินจงกรม เจริญสติ-

สัมปชัญญะ ทำ�แบบวิธีอื่นไม่รู้ว่�จะเป็นอย่�งนี้หรือเปล่�

อ�ตม�ได้ถือเอ�หลักก�รเจริญสติแบบก�รเคลื่อนไหว มี 

หลวงพ่อเป็นครู จะมีอยู่ในตำ�ร�หรือไม่นั้น ท่�นผู้รู้ทั้งหล�ยจง 

พิจ�รณ�ดูเองเถิด ก�รที่ลำ�ดับเขียนไว้นี้เป็นส่วนเล็กน้อยเท่�นั้น  

ยังมีอีกม�ก ยังไม่สมควรพูดในตอนนี้ อ�ตม�ยังขอรับรองว่� 

สักวันหนึ่ง ถ้�ท่�นทั้งหล�ยมีเวล�นั่งสร้�งจังหวะ เดินจงกรม  

เจริญสติ ดูก�รเคลื่อนไหว ดูใจที่มันคิด รู้เท่�ทัน จับได้ไล่ทัน  

ปัญห�ภ�วะที่ท่�นมีจะส�รภ�พ จำ�นนต่อหลักฐ�น หมดพิษสง  

ได้รับอิสรภ�พ ชีวิตเป็นอมตะ เหนือก�รเกิดแก่เจ็บต�ย

ง�นสอนธรรมะของหลวงพ่อก็กระจ�ยออกไปเรื่อยต�มลำ�ดับ

จนเข้�สู่เมืองหลวงออกไปถึงต่�งประเทศ ตร�บใดที่ยังมีมนุษย์ 

อยู่ในโลก จะเป็นชนช�ติใดก็ต�ม ถ้�ม�ศึกษ�ดูก็จะพบเห็นเช่น 

เดียวกันหมด ขอเชิญชวนท่�นทั้งหล�ยจงศึกษ�ดูเถิด จะอ่�น 

หนังสือได้หรือไม่ได้ไม่สำ�คัญ

ขณะที่หลวงพ่ออ�พ�ธหนัก หลวงพ่อก็ยังสั่งยังสอนอยู่ ท่�น

อุทิศชีวิตของท่�นเพื่อผู้อื่นจริงๆ เมื่อครั้งหลวงพ่อยังไม่ทันได้บวช 

ก็ขวนขว�ยที่จะให้คนทั้งหล�ยม�พบเห็นเรื่องนี้ อ�ตม�เคยได้ไป 

จำ�พรรษ�ที่บ้�นเกิดเมืองนอนของท่�น มีคนเฒ่�คนแก่ คนหนุ่ม 

รุ่นลูกหล�นของท่�นเล่�ให้ฟัง นี้ยังไม่พอ ยังเห็นกุฏิหลังเล็กทำ� 

อย่�งดี มีเป็นสิบๆ หลัง ท่�นสร้�งขึ้นด้วยทรัพย์สินส่วนตัว แล้วก็

ให้ผู้คนม�อยู่ปฏิบัติ ตลอดทั้งจัดอ�ห�รก�รขบฉันให้โดยที่ไม่ให้ 

ผู้อื่นมีภ�ระ

ชีวิตของหลวงพ่อเมื่อครั้งครองฆร�ว�ส ก็เป็นผู้ที่มีฐ�นะอัน

จะกิน เป็นพ่อค้�ใหญ่ในอำ�เภอเชียงค�น จังหวัดเลย มีเรือจักร 

ขน�ดใหญ่ล่องสินค้�ในแม่น้ำ �โขง ขึ้นไปท�งเหนือก็เกือบถึง 

หลวงพระบ�งท�งใต้ก็แถบนครพนม สมัยก่อนเมืองล�วยังไปม� 
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ห�สู่ค้�ข�ยกันได้เป็นอิสระ สองฝั่งแม่น้ำ�โขงจะรู้จักน�ยฮ้อย๑  

พ่อเทียน ชื่อหลวงพ่อจริงๆ ไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อเทียน ชื่อหลวงพ่อ 

พันธ์ แต่ประเพณีคนแถวเมืองเลยเมืองล�ว เข�เอ�ชื่อของลูกคนโต 

ม�ประกอบ ลูกคนโตของหลวงพ่อ ชื่อ น�ยเทียน คนต่อม�ชื่อ 

น�ยเตรียม หลวงพ่อมีลูกสองคน ตกลงหลวงพ่อก็ได้ชื่อลูกม� 

ประกอบ คนแถวนั้นเข�ไม่นิยมเรียกชื่อกันตรงๆ เข�ถือว่� 

เสียม�รย�ท น�ยฮ้อยพ่อเทียน เมื่อบวชเข้�ม�ก็ได้ชื่อว่�หลวงพ่อ

เทียน ถ้�เร�ไปเรียกว่� หลวงพ่อพันธ์ คนแถวเมืองเลยเชียงค�น  

เข�คิดว่�เร�ไม่เค�รพ เป็นอย่�งนี้กันทั้งหมด ในหมู่คนเมืองเลย 

เมืองล�ว บ�งทีม�ถึงหนองค�ยด้วย หลวงพ่อมีบ้�นเกิดเมืองนอน

อยู่ที่บ้�นบุฮม ตำ�บลบุฮม อำ�เภอเชียงค�น จังหวัดเลย ตระกูล 

ของหลวงพ่ออยู่ที่นั่นเป็นส่วนใหญ่

หลวงพ่อสมัยครองฆร�ว�ส มีผู้เค�รพเชื่อฟังม�ก เป็น 

ผู้ใหญ่บ้�นด้วย เรื่องทำ�บุญให้ท�นมักจะได้เป็นผู้นำ� สร้�งอุโบสถ

หลังหนึ่งด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว มีอะไรอีกม�กที่ไม่ได้นำ�ม�พูด  

ก็ไม่ได้คิดว่�นำ�เรื่องนี้ม�โอ้อวดแต่ประก�รใด เพียงแต่ให้เร�เห็นว่�

ท่�นก็เป็นคนเร�ธรรมด�ๆ นี้เอง แต่มีคว�มส�ม�รถค้นพบสัจธรรม

อีกผู้หนึ่งในยุคนี้ สมัยนี้ เร�ท่�นทั้งหล�ยจะได้เอ�เป็นตัวอย่�ง

เมื่อก่อนที่ไปศึกษ�กับหลวงพ่อ หลวงพ่อมักจะพูดอยู่เสมอ 

ว่� เคยทำ�บุญ บวช ทำ�กฐินทำ�ผ้�ป่� สร้�งโบสถ์วิห�ร ทำ�ทุกอย่�ง 

ที่เป็นพิธีทำ�บุญ แต่มันไม่รู้ธรรมะแบบนี้ อ�ตม�ก็ม�คิดว่� เอ!  

ตัวเร�นี้ไม่ได้ทำ�บุญเหมือนกับหลวงพ่อ คงไม่มีโอก�สรู้ธรรม เห็น

ธรรม ที่แท้ไม่ใช่เลย จะเป็นคนจน คนมี ก็รู้ได้ทั้งนั้น ถ้�ปฏิบัต ิ

จริงๆ ให้ได้สัมผัสกับสติสัมปชัญญะ ให้เวล�เพียงพอ หลวงพ่อ 

ท่�นก็ยืนยันเรื่องนี้อยู่ตลอดเวล� ท้�ท�ยต่อผู้คนทั้งหล�ย เชิญชวน

ม�พิสูจน์ดูด้วยตนเอง

อ�ตม�ขอพูดอีกว่�ที่ได้ม�เป็นลูกศิษย์ลูกห�นี้ ไม่ใช่เพร�ะ

ประวัติหลวงพ่อ ไม่ใช่เพร�ะกิริย�ม�รย�ท ไม่ใช่เพียงแต่ได้ยิน 

คำ�พูด คำ�เล่�ลือของผู้คนทั้งหล�ย ห�กแต่เมื่อได้ทดลองวิธีก�ร 

เจริญสติสัมปชัญญะแบบก�รเคลื่อนไหว เกิดผลแก่ตนเองม�กม�ย

หล�ยอย่�ง จนถึงที่สุดคำ�ว่�ทุกข์ไม่มีเหลือเลย เพร�ะก�รกระทำ� 

แบบอย่�งหลวงพ่อเทียนสอน จะเป็นคำ�สอนหรือจะพูดว่� เป็นวิธี

แบบพระพุทธเจ้�สอนไว้ก็ไม่ผิด ไม่ได้ยกย่องหลวงพ่อเทียน ไม่ได้

โอ้อวด พูดถึงเรื่องที่มันเป็นได้ มีได้ ทำ�ได้ ในชีวิตนี้ ไม่ใช่รอให้ 

ต�ยลง ทุกคนทำ�ได้ มีได้ เป็นได้

หลวงพ่อเทียน เป็นครูผู้ฝึกสอนข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ก็ทำ�ต�มที่

ท่�นสอนทุกอย่�ง ให้สร้�งจังหวะและเดินจงกรม เพื่อเป็นก�ร 

ปลุกสติ มีสติเห็นก�ยที่เคลื่อนไหว มีสติเห็นใจที่มันคิด ให้เป็นผู้ดู๑น�ยฮ้อย : ภ�ษ�ถิ่นอีส�นเป็นคำ�ที่ใช้เรียกพ่อค้�
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ธรรมช�ติสองอย่�งนี้ สติสัมปชัญญะเป็นดวงต�ภ�ยใน เป็นผู้ 

เฝ้�ดูก�ยดูใจจนเห็นธรรมช�ติสองอย่�งนี้ ได้คำ�ตอบว่� เป็นเพียง

แต่รูปธรรมน�มธรรมเท่�นั้น ไม่ใช่ตัวตนที่ไหน เป็นธรรมช�ติล้วนๆ 

เห็นแล้วรู้จริงว่� เป็นแต่เพียงรูปน�ม ตอบมันได้ หมดปัญห�  

ผ่�นได้

ต่อไปท่�นสอนให้ดูทุกข์ที่มันมีอยู่กับรูป และที่มันมีอยู่กับ 

น�ม เร�ก็ม�ดูรูปก่อน ที่มันเป็นรูปธรรม เมื่อเร�มีสติสัมปชัญญะ 

ดูรูป มันก็เห็นว่�มันเป็นรูปทุกข์ เป็นกองทุกข์ เป็นก้อนทุกข์  

ห�ยใจนี้ก็คือแก้ทุกข์ กินก็แก้ทุกข์ ตลอดถึงยืน เดิน นั่ง นอน  

ก็คือแก้ทุกข์ให้รูป และเห็นว่�มันเป็นรูปโรค ก�รเจ็บไข้ได้ป่วยก็

ต้องห�วิธีแก้ให้มัน ทุกข์ของรูปนี้มีแต่แก้ให้มัน ทำ�ได้แต่เพียงนี้  

จะละไม่ได้ เกินนี้ต้องบอกคืนมันไป นี้เป็นเรื่องของรูปธรรม ส่วน

น�มธรรมก็เห็นแจ้งอีกนั่นแหละ

ถ้�เร�ดูสภ�พจิตใจ เหมือนกับว่�เร�นั่งอยู่ในห้องกระจก  

อะไรเข้�ม�ก็เห็นทันที ใจหรือจิตใจแต่เดิมมันก็ปกติ แต่อ�รมณ์ 

มันจรม� คืออ�คันตุกะมันจรม� จะเป็นคว�มดีใจ เสียใจ ก็เห็น 

มัน มันรัก มันโกรธ มันโลภ มันหลง ก็เห็นมัน เห็นทุกๆ อย่�ง 

เพร�ะเร�เป็นผู้ดู ถ้�ดูมันก็เห็น เห็นแล้วมันละได้ไม่เป็นไปกับมัน 

ไม่เหมือนกับดูรูปธรรมนะ ทุกข์ของรูปละไม่ได้ ทำ�ได้แต่เพียงแก้ 

เช่นหิวข้�วก็ต้องกินข้�วแก้ ต้องแก้อยู่อย่�งนั้น จะไม่ให้มันหิว 

ไม่ได้ ไม่เหมือนกับใจ จิตใจนี้ละได้เด็ดข�ดเลย ละทีเดียวไปได้

ตลอดชีวิต จนไม่มีเกิด ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีต�ย นี่ถ้�เร�ม� 

ศึกษ�ให้ถูกจุดถูกเป้� มันไม่ย�ก เหมือนกับกุญแจที่ใช้ถูกลูก  

มันก็เปิดออกได้ทันที ไม่เสียเวล�

หลักของสติปัฏฐ�นสี่นี้ ถ้�จะเปรียบเสมือนกับกุญแจก็ได้  

หรือจะเหมือนเครื่องมือก�รเดินท�งที่สมบูรณ์แบบ ผ่�นได้ตลอด 

ก�ย เวทน� จิต ธรรม�รมณ์ เป็นด่�นกักขังมนุษย์ ย�กที่จะพ้น 

ไปได้ แต่ถ้�เร�ได้เจริญสติปัฏฐ�น ทำ�ให้ม�ก เอ�ก�ย เวทน� จิต 

ธรรม เป็นเวที สติสัมปชัญญะก็จะเป็นแชมป์ในเรื่องนี้ ได้ชัยชนะ

ผ่�นได้ตลอด เพร�ะรู้ว่�ก�ย เวทน� จิต ธรรม ไม่ใช่ตัวตนที่ไหน 

เป็นก�รส�รภ�พจำ�นนต่อสติ 

คว�มจริงหนีคว�มจริงไปไม่ได้ คว�มไม่จริงก็ทนต่อก�ร 

พิสูจน์ไม่ได้ หลักของสติปัฏฐ�นสี่นี้ อุปม�อันหนึ่งก็คือ พิพ�กษ�

ตุล�ก�รที่เที่ยงตรง ทรงอำ�น�จแห่งคว�มเที่ยงตรง ฟ้องทุกข์ ตัวกู

ของกู ตัวตน ยินดี ยินร้�ย ดีใจ เสียใจ กิเลส ตัณห� ภพ ช�ติ  

เกิดขึ้นไม่ได้ สติปัฏฐ�นนี้ ถ้�อุปม�อันหนึ่งก็คือ เป็นก�รคุมกำ�เนิด

ของทุกข์ ถ้�ชื่อว่�ทุกข์แล้วห�ที่ตั้งไม่ได้ เพร�ะเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่� 

เป็นแต่เพียงรูปน�ม พอเห็นว่�เป็นรูปธรรมเป็นน�มธรรมตั้งแต่ต้น  

ก็กระทบกระเทือนไปถึงตัวทุกข์ทันที สั่นคลอนไปเลย เป็นเรื่อง 

เพื่อคว�มสิ้นทุกข์ เป็นไปเพื่อคว�มสงบ เป็นไปเพื่อคว�มดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์ทั้งหล�ย



ป่�ร้องไห้ หวนพิไร ใครจะช่วย

ต้นไม้ป่วย เตรียมล้มต�ย ให้คนเห็น

แผ่นดินเป็น อัมพ�ต ข�ดกระเด็น

อ�ก�ศเป็น พิษผล จ�กคนเร�

ขอนำ้�ใจ คืนนำ้�ใส ใส่ใจหน่อย

ธรรมช�ติคอย เร�รักษ� อย่�มัวเขล�

คนละไม้ ละมือด้วย ช่วยบรรเท�

ศีลธรรม จะนำ�เร� เข้�ที่ท�ง

นำ้�ท่วม พิบัติภัย ใกล้ตัวแล้ว

ชีวิตไม่ แคล้วภัย ให้สะส�ง

จงร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจพล�ง

ช่วยถ�กถ�ง ปลูกต้นไม้ ใหม่ขึ้นม�

ป่� นำ้� ดิน จะดี อยู่ที่นี่

ที่คนดี มีศีลธรรม ขึ้นนำ�หน้�

ปลุกจิตสำ�นึก แสนดี มีเมตต�

ร่วมพัฒน� ระบบนิเวศ ประเทศตน

ข ้ อ คิ ด ธ ร รมช าติ
จากหลวงพ่อคำาเขียน สุวัณโณ






